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بسعادة غامرة واكف مرفوعة بالدعاء شكرًا لله على توفيقه إياي حين منحني 
وله  َّعونه وفضله وإحسانه في إتمام رسالتي هذه والحمد لله الذي انعم وأتم نعمه علي

الحمد حق حمده واصلي واسلم على موالنا مولى الثقلين أبي القاسم محمد "صلى الله عليه 
 وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين".

على  نزال فالح مهىاالستاذ الدكتور  ةي الفاضلتأتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذ
في كتابة رسالتي هذه من خالل تقديم العون والتوجيهات  االخاصة وعلى إشرافه ارعايته

 العلمية السديدة والمتابعة المستمرة إلى حين إتمام البحث .
 

تقدم بخالص شكري وتقديري إلى عمادة كلية التربية للعلوم أبالجميل  ًاوعرفان
ور الصرفة ورئاسة قسم علوم الحياة في جامعة ديالى متمثلة باألستاذ المساعد الدكت

. كمال رسالتيدموه من تسهيالت إلـّعمار احمد سلطان, وزمالئي طلبة الدراسات العليا لما ق
 

آيات االحترام والمحبة إلى رفيق دربي الغالي  كما أتقدم بالشكر والتقدير وأسمى
الله خير  خاصة في إتمام دراستي هذه فجزاه رعاية ( والذي أوالنينيمحمد ولي حسي )زوج

أطال الله  ــــــــكري وتقديري الجزيل الى )أبي وأميجزاء المحسنين. كمـــــــا أتقدم بش
(.بعمرهما

 سأل الله أن يوفق الجميع .أو سمهٱكل من فاتني ذكر " ويستبيحني عذرا   
 

  
 

 
  أ شواق                                      

 الشكر والتقدير
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 الخالصــــة                                  
 

التي تحدث  المشاكل الصحية الكبرى الواسعة االنتشار في العالمأهم من  مرض قرحة المعدةيعد 
 defensive) بين العوامل الدفاعية التوازننتيجة تلف في الغشاء المخاطي للمعدة بسبب أختالل 

factors) كالبيبسين  صائر المعديةوالبروستاجالندين والعبشكل طبيعي مثل المخاط  موجودةال
لمرضي وتعتمد اإلصابة به على نوع المسبب اوكذلك وجود عوامل ممرضة  حمض الهيدروكلوريكو 

االستجابة االلتهابية والمناعية )الخلوية والخلطية( للمضيف، وقد  حدوثفعاليته إضافة الى ومدى 
توضيح تأثير  م بعض المعايير المصلية التي يمكن من خاللهاأجريت الدراسة الحالية بهدف تقيي

 .قرحة المعدةية لدى مرضى بعض العوامل المناعية وااللتهابية على الحالة المرض
التعليمي التابعة لمحافظة ديالى وحدة الناظور خالل المدة مستشفى بعقوبة أجريت الدراسة في 

ضى مر عينة من ال( 57) تم جمع،  1/2/2017الى  20/10/2016الزمنية المحصورة بين 
من قبل أطباء  بعد التشخيصالهضم  يعانون من اعراض عسر المصابين بقرحة المعدة والذين

( 41) من وجود المرض وكان عدد الذكور ليتم التأكد المعدي ناظورللبعدها خضعوا مختصين 
 75إلى  11تراوحت أعمارهم بين  %( (28.07( وبنسبة16وعدد األناث ) %((71.92بنسبة 

تم االصحاء األشخاص من  عينة (32) وجمع، ( 17.26  ±  (36.35وبمعدل عمري  سنة
( ونسبة 23وعدد اإلناث ) %(28.12)بنسبة و  ((9كان عدد الذكور و  سيطرةمجموعة ك جمعها

وقد تم . ( 9.90 ±  (23.0وبمعدل عمري ( سنة50-10بين ) تراوحت أعمارهم %(71.87)
الفعال بأستخدام فحص الالتكس واالعتماد على وجود التالزن  Cبروتين  موجبية إختبار دراسة

 Bromocresol Greenبأستخدام طريقة  ، وتم أجراء أختبار فحص األلبومينمن عدم وجوده 
بأستخدام طريقة االنتشار الشعاعي المفرد واالعتماد  C4و  C3لمكونات المتمم  فحوصاتواجريت 

 , IgA, IgG)كما أجريت فحوصات األجسام المضادة  على قطر حلقة الترسيب المتكونة،

IgM)  واجريت فحوصات الحركيات الخلويةأيضًا بطريقة اإلنتشار المناعي المفرد IL-6 وIL-

 باستخدام تقنية االمتزاز المناعي المرتبط باألنزيم. 10
 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

ناث اإلفي  منها %(71.92)بنسبة نسبة األصابة في الذكور أعلى  أظهرت نتائج الدراسة ان 1_  
 .بمرض قرحة المعدة %(28.07بنسبة )

(% 35.087( سنة وبنسبة )2130) ان اعلى نسبة اصابة في الفئة العمريةالدراسة أظهرت  _2
 .(%7.017( سنة وبنسبة )3140وكانت اقل نسبة اصابة ضمن الفئة العمرية )

  تي:كاآلAcute phasce protein بروتينات الطور الحادمستويات كانت النتائج ل3_ 
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بنسبة  ة مرضى قرحة المعدةفي مصل مجموع CRPأرتفاع مستوى بروتين سي التفاعلي  -
 (.9.37%بنسبة ) بمجموعة السيطرة مقارنة%( 63.15)
( 0.1933±2.0105) بنسبةاأللبومين في مصل مرضى قرحة المعدة  أنخفاض مستوى -

pg/ml (0.094 3.595±)بنسبة  مقارنة بمجموعة السيطرة pg/ml. 
 تي:كاآل C3 ،C4 المتمم  بروتيناتمستويات كانت النتائج ل_ 4
 (25.168±  182.173)بنسبة  قرحة المعدة لدى مرضى C3في مستوى  أنخفاض ظهر -

mg/dl ( 501.565± 481.418)بنسبة  السيطرةمجموعة مقارنًة بmg/dl. 
 ( 34.978 91.252)بنسبة  قرحة المعدة مرضى مجموعةفي مصل  C4ع مستوى اارتف -

mg/dl بنسبة السيطرة مجموعة مقارنة ب(17.403  7.493) mg/dl عند مستوى P  ًمساويا( 
0.000.) 

 تي:كاآل Immunoglobulinesلكلوبيولينات المناعية مستويات اكانت النتائج ل _5
 ((32.888 473.501بنسبة  قرحة المعدة مرضى مجموعةفي مصل  IgAارتفاع مستوى  -

عند مستوى              تفاع معنوير بإ ( 26.493 150.120) بنسبة السيطرةمجموعة مقارنًة ب
(P < 0.000.) 
 (59.375821.559بنسبة ) قرحة المعدةمرضى  موعةفي مصل مج IgGع مستوى اارتف -

 P(0.001.) عند مستوى معنوي ( 36.996  179.375)بنسبة السيطرة مجموعة مقارنًة ب
مقارنة  ( 19.848 203.957) بنسبة المرضى مجموعةبين  IgMفي مستوى  نخفاضأ -

 .P(0.000) عند مستوى معنوي ( 28.913 303.615)بنسبة  السيطرةبمجموعة 
 تي:كاآل Cytokinesلحركيات الخلوية مستويات اكانت النتائج ل _6
 ml/pg (48.65±80.06)بنسبة مرضى قرحة المعدة  مجموعةفي مصل  IL-6ى ارتفاع مستو  -

 (.P < 0.001) عند مستوى معنوي،  pg/ml (16.12±38.20)بنسبة  مقارنًة بمجموعة السيطرة
 (32.64±67.03)بنسبة  مرضى قرحة المعدة موعةمجمصل في  IL-10ارتفاع مستوى  -

ml/pg ( 20.65±56.20)بنسبة السيطرة موعة مجمقارنة ب pg/ml عند مستوى معنوى (P < 
0.001.) 

%( منها 61.4ة )أظهرت نتائج الدراسة إّن نسبة المدخنين في المرضى المصابين أعلى بنسب 7_
 %(.12.6بنسبة ) مجموعة غير المدخنينفي 
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   Introductionالمقدمة 

الغشاء  تلفبسبب هي خلل عميق في جدار المعدة  Gastric ulcerقرحة المعدة 

 شيوعا(. وهي واحدة من أمراض الجهاز الهضمي األكثر Tarnawski  ،2005المخاطي بأكمله )

،  خرونآو  Colin) لعدة قرون السكانوقد أثرت على  من البشر %10والتي تصيب أكثر من 

تسبب  إذمعروفة التي تسبب قرحة المعدة من العوامل ال Helicobacter pylori وتعد .(1994

تعرض بطانة المعدة المعدة واالثني عشر، مما يسمح ب المخاطي الوقائي من الغشاء التلف في

في حاالت نادرة أورام المعدة أو  كما تسببتهيج البطانة لتسبب قرحة المعدة ف الحامضيةلإلفرازات 

وعلى الرغم من أن التدخين ال يسبب قرحة المعدة فإنه  ، 2004) خرون ،آو  Hui) أورام البنكرياس

وكذلك يمكن أن  ا  الموجودة سابق يزيد من فرص الحصول على القرحة ويبطئ الشفاء من القرحة

في  ما  إفراز حمض المعدة مما يسبب ال القهوة واألطعمة الغنية بالتوابل واإلجهاد النفسي من تزيد

دوية مثل مضادات األاستخدام  أيضآ،  ( Chi ،2009)القرحة الموجودة ويزيد من خطرها 

ر قرحة المعدة تطو بتأثيرها الضار المؤدي الى  ةوالمعروف ((NSAIDs االلتهاب غير الستيروئيدية

(Karakaya 2009،  وآخرون). 

 ، ةالميكروبي الغازيات وسيلة لتوفير الحماية ضدبوصفها  المناعيليات الدفاع آتنشأ 

يتم توفير حماية اولية ضد و من كل من المناعة الفطرية والمناعة المكتسبة  اليات الدفاع لفأوتت

الفطرية بينما المناعة المكتسبة تكون اكثر فعالية وحماية ضد العدوى  العدوى عن طريق المناعة

Palsson) و  Oneill،2007 .)  وهناك العديد من المؤشرات المناعية المؤثرة في أمراضية قرحة

 زي في المناعة الفطريةهو الجزء المركالذي  system Complementنظام الممتم ومنها المعدة 
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ات التي بروتينسلسلة من النظام المتمم من اليتكون و  مكروباتاالول ضد الالدفاع تمثل خط التي و 

 .( 2014خرون ،أو  Kolev  ;  2010، خرونآو  (Ricklinتقوم بعمل مهم في العملية األلتهابية

كما تمثل بروتينات الطور الحاد واحدة من المؤشرات المناعية المهمة والمؤثرة في 

والتي زيادتها أو نقصها تشير الى الحالة  واأللبومين التفاعليبروتين سي قرحة المعدة ومنها 

واشارت  العديد من البحوث  الى ارتفاعات في  .(. Tothill ،2014و  Fakanya)المرضية 

تهابات لوانه يكون عالمة تنبؤية لإل  C-reactive proteinمستويات بروتين التفاعلي سي 

Thiele)  الكلوبيولينات المناعية فلها دور مهم وضروري في االستجابة أما . ( 2015، خرونآو

 .( Roitt ،1998و  Delvesالمناعية الخلطية ضد أمراض المعدة )

تفرز من خاليا الدم وأنواع أخرى  تعرف الحركيات الخلوية بأنها بروتينات منظمةو 

ثيرها في الخاليا ويبرز دورها من خالل تأثيرها في خاليا الجهاز المناعي باألضافة الى تأ من

 (. 2014، وأخرون(Paradkar تعمل على تنظيم المناعة األلتهابية  وكذلكاألستجابة األلتهابية 

 Amis of Studyالدراسة   من  هدفلا 1-1

ن عند بعض المرضى المصابي المناعيةبعض المؤشرات الى التحري عن مستوى هدفت الدراسة 
 : بقرحة المعدة وهي

 .في مصل الدم لمرضى قرحة المعدة C4و  C3بروتينات المتمم  اتتقييم مستوى 1_

في مصل  بروتينات الطور الحاد ومنها بروتين سي التفاعلي واأللبومين ات لبعضمستوى تقييم 2_ 
 .الدم لمرضى قرحة المعدة

 .في مصل الدم لمرضى قرحة المعدة IgAو IgGو  IgM االضداد المناعية اتمستوى تقييم _3
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-IL, ألبين اإلبيضاضي العاشر  IL-6بيضاضي ألبين اإل) ةمستويات الحركيات الخلوي تقييم4_ 

 في مصل الدم لمرضى قرحة المعدة.( 10
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  Literature Reviewأستعراض المراجع 2-

 Stomachالمعدة  1-2

يتكون من عدة طبقات من العضالت قابل للتمدد المعدة هي عبارة عن كيس عضلي 

الخاليا المفرزة  يحتوي على,  Mucosa متعرج وتكون مبطنة من الداخل بغشاء مخاطي

الهاضمة للطعام وكثير من هذه الخاليا عبارة عن خاليا مولدة لألنزيمات  للعصارات المعدية

Zymogen cell) والتي تفرز )( مولد البيبسينPepsinogen)  والذي يتحول الى إنزيم الببسين

المعدة  ومن خالل فحص المعدة بالمنظار يكون لون بطانة بعد األختالط مع الحمض المعدي

وهناك  .لوجود طبقة من المخاط عليه ا  برتقالي وسيبدو جدار المعدة المعأحمر يميل الى اللون ال

 ث ,مكها في حالة امتالء بالطعام )سمالعديد من الطيات السميكة بالجدار المعدي والتي يقل س

و  مل( (300( مل أما سعتها فهي أكثر من 1200-1500يبلغ حجم المعدة عادة )و (.2005

 Pylonricوالفتحة البوابية  Cardiac sphincterتوجد للمعدة فتحتان هما الفتحة الفؤادية 

sphincter  وكذلك يوجد للمعدة أنحناءان هما االنحناء االكبرGreater curvature  واالنحناء

والقاع  Cardiaوعادة تقسم المعدة الى أربعة أقسام تشمل الفؤاد  Lesser curvatureاألصغر 

Fundus  والجسمBody Corpus) والبواب ) Pylorus( Fox,2007 )  أشار , كماStevens  

 ( ان المعدة تتكون من اربع طبقات مرتية من الداخل الى الخارج كاآلتي :1997) Loweو

 Lamina: هي أول طبقة تتكون من الصفيحة المرصوصة Mucosaالطبقة المخاطية    1-

propria  والطبقة العضلية المخاطية وخاليا ظهاريةEpithelial cell  التي تنخفض لتكون(

 . (Foveolaeمايسمى بالنقيرة 
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 Fibrous connective: أنسجتها تكون رابطة ليفية Submucosaالطبقة تحت المخاطية   -2

tissue. 

: تتكون من ثالث طبقات هي الطبقة Muscularis externaالطبقة العضلية الخارجية   -3

ة وليوالطبقة االخيرة تكون ط Circuler layerوالطبقة الدائرية  Oblique layerالمائلة 

Longitudinal layer. 

: تتكون من عدة طبقات من األنسجة الرابطة تستمر مع البريتون Serosaالطبقة المصلية   4-

Peritoneum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Rice  ,2013) المعدة 1-2الشكل 

  

Cardiac sphincter 

 الفؤادية الفتحة 

 البلعوم

 الفؤاد

 الطبقة العضلية الطولية

 الطبقة العضلية الدائرية

 االنحناء االصغر
 الفتحة البوابية

 االثني عشر

(Antrum) 

 الغار

 األكبراالنحناء 

 الطبقة العضلية المائلة

 

(Corpus) 

 الجسم

 القاع

 طيات
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 Gastric ulcer قرحة المعدة : 2-2 

تحدث نتيجة تلف في الطبقة والتي خطيرة الشائعة و المراض من األقرحة المعدة هي 

المخاطية المبطنة للمعدة نتيجة تغلغل حمض الهيدروكلوريك وأنزيم البيبسين الى داخل طبقات 

لألمراض  ا  رئيس ا  والتي كانت سبب , (Graham , 2014 ;  2005, خرونآو  (Fornaiالمعدة  

 %94التي تصل الى  ا  دى المشاكل الصحية األكثر أنتشار والوفيات ألكثر من قرن وهي أح

Dimaline) و Varro,2007  ) , األمراض واسعة االنتشار عالميا من  يعد مرض قرحة المعدةو

ألشخاص تتراوح معدالت اإلصابة بمرض قرحة المعدة ما بين خمسة إلى عشرة بالمائة من او 

وهناك العديد من عوامل الخطورة  (.2013ن ، خرووآ Mahmoudم )البالغين على مستوى العال

 (.Jaber  ,2009قرحة المعدة )التي تكون مرتبطة مع مرض 

ذور الحرة , إستخدام الحمض المفرط , الج ,تحدث القرحة بسبب األجهاد النفسي 

قد تسبب القرحة و  H. pylori، ثار الجانبية لمضادات األلتهاب غير الستيرويدية الكحول , اآل

قد و يؤدي الى نزف الدم أو تأكل عميق لجدار المعدة أو األمعاء  مما تأكل في األوعية الدموية 

 Aburaya)تحتاج الى التدخل في حاالت الطوارئ  إذوهو حالة مهددة للحياة  ا  أو التهاب ا  يسبب ثقب

  (.2006خرون , آو 

 gastric cancer (GC)سرطان المعدة إلصابة بقرحة المعدة فقط عامل خطر ل د  تع

لديهم  (GC)من المرضى الذين يعانون من  %2ويقدر أن حوالي   مقارنة بقرحة األثني عشر

 (.2015خرون , آو  Lee) قرحة المعدةب إصابات 

ع التقدم م إن البحوث المتواصلة بسرعة في هذا المجال تقدم أدلة تشير الى إنه

يات ويمكن تحقيق ذلك من خالل تعزيز ال , يةقرحة المعدال يمكن الوقاية منالعالجي والحمية 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Graham%20DY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24833849
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-Alالحد من العوامل العدوانية التي تسبب تقرح المعدة ) معو  دفاع الغشاء المخاطي للمعدة

Howiriny   في ظل  خاطي للمعدة هي فعالةليات الدفاع في الغشاء المآ(. 2010خرون , آو

(. هذه 2010خرون , آو  Alamالكيميائية ) والتها الميكانيكية , والحرارية وضعها الطبيعي في حا

فراز الحمضالدف   ; Flemstrom  ,2005  و Allen ) اعات يمكن ان تتحمل أنزيمات المعدة وا 

Tulassay و Herszenyi ,2010.)  اإلصابة  بعض األمراض المرتبطة بزيادة خطروهنالك 

تليف الكبد المزمن , مرض اإلنسداد الرئوي ,  مثلة والتي تسبب إضطرابات مزمنة قرحة المعدب

هاد البدني وباألضافة الى ذلك اإلج التهاب المفاصل الرثويزرع األعضاء , و الفشل الكلوي , 

 اإلصابة عوامل خطرمن ضمن  ا  الصدمة أيض كونو الحال في حالة الحروق , قد تالشديد كما ه

(Ganguly  2010خرون , آو.) 

عوامل خطر إنما العوامل التي تؤدي الى تفاقم قرحة المعدة ولكن التعد هنالك بعض 

 الكحولية أو المشروبات ا  أو الباردة جد ا  إبتالع األطعمة الساخنة جد حالة ما فيمهيأة لذلك ك د  تع

 (.2010خرون , آو  Eswaranوتناول الكافيين )

السالبة لصبغة غرام والتي  قد يكون السبب في قرحة المعدة من قبل بعض البكتريا

قرحة  وعلى الرغم من أن االلية من قبل هذه البكتريا التي تؤدي الى تشكيل .pylori  Hى تسم

إال إنه يعتقد ان هذه البكتريا تقلل من الحصانة العادية لجدار الجهاز  ا  المعدة ليست مفهومة تمام

الهضمي والذي بدوره يضعف الغشاء المخاطي ويجعلها عرضة للتقرح تحت تأثير الحمضية من 

 (.2011,  خرونآوMajumdar ; 2010 خرون , آو  Abdievإفرازات المعدة )

يدية والمعروف أنها عوامل غير الستيرو مثل مضادات االلتهاب استخدام األدوية  ا  أيض

تثبيط سيكلوكسيجناس   تعمل على(. 2009,  وآخرون Karakayaعدوانية لتطوير قرحة المعدة )
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(Cyclooxygenase (COX مهما  في تكوين وسائط بيولوجية تسمى  دورا   ؤديهو االنزيم الذي ي

 البروستاسايكلين , الثرومبوكسان مل البروستاجالندينات ,والتي تش Prostanoidsبروستونويدات 

(Polat 2010,  وآخرون .) مضادات الحموضة هي األدوية التي تحييد حمض الهيدروكلوريك و

الحموضة داخل المعدة وتقلل في تجويف المعدة حيث أنها تقلل من تركيز أيون الهيدروجين 

(Aihara  , 2003وآخرون;  Richardson  ,2004). 

  Pathogenesis of  gastric ulcer: المعدةمراضية قرحة ا  3-2

, غزارة إفراز الحامـض , التخـديـشمنهـا : سباب المراضية قرحة المعدةعـدة أ تـوجـد 

-Non Stroidal antiالستيرويديةقلـة المـدد الدمـوي , قلـة إفـراز المخـاط , تنـاول األدويـة غير 

) drugs (NSAIDs inflammatory  واإلصابة ببكترياpylori.H (Yeomans ,2011). 

 :اتيمساعدة في تطور قرحة المعدة مايالالمرضية العوامل ومن 

 Helicobacter.pyloriالملوية البوابية بكتريا  1-3-2 

ان معظم حاالت  تشير الى Warrenو Marshall أظهرت دراسة قام بها الباحثان

(. 2012)النعيمي ,   H. pyloriالتهاب المعدة او قرحة المعدة ناتجة بسبب االصابة ببكتريا 

تعد بكتريا الملوية البوابية الممرض البكتيري الوحيد القادر على العيش في المحيط الحامضي و 

وعادة يكون تركيز ,  ةوهذه الجرثومة تفضل العيش في المنطقة البوابية من المعد, العالي للمعدة 

ويعود سبب قدرتها على العيش  , (2015 ,وآخرون Hwang ) 2األس الهيدروجيني فيه أقل من 

تساعدها على الهرب من الحموضة العالية للمعدة  ا  في المعدة لشكلها الحلزوني وامتالكها أسواط

 إلى الطبقة المخاطية حيث تطمر نفسها فيها وتخترق هذه الطبقة المخاطية الى الطبقة الظهارية
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(Epithelial layer إذ توجد البيئة المالئمة لنمو الملو )( ية البوابية وفعالياتها الحيويةSchubert 

 .( Peura ,2008 و

تظهر و  ي تقود الى القرحةضطرابات هضمية وخاصة في المعدة والتإ تسبب البكتريا

لدى المريض الكثير من األعراض منها المعاناة من االم حادة في المعدة خاصة عندما تكون فارغة 

في أو ساعات في الليل او بين وجبات الطعام وتختلف مدة هذا االلم فقد يكون متقطع لفترة دقائق 

بأعراض اخرى منها فقدان الشهية للطعام  ا  اليوم وقد يكون مستمرآ لعدة أسابيع ويكون مصحوب ثناءأ

مصحوب بنزف دموي او بلون أسود  ا  يؤ بلون القهوة ويكون البراز أيضمع نزف دموي ويكون التق

 و Ramakrishnanنقصان في الوزن والشعور بالغثيان )  ىفقر الدم باالضافة ال يسببالذي و 

Salinas  ,2007.) 

لتهابات المعدية والتي قد تؤدي الى االلتهابات سباب اإلأاهم  H.pylori تعد بكتريا

 وShiotani )من المعدة واإلثني عشر انة كل  ( لبطChronic inflammation) المزمنة

Graham ,2002 .)  وذكر BlaserوAtherton  (2004 ان تفاقم االلتهابات المزمنة تؤدي )

ذلك الغشاء الذي )في النهاية الى حدوث القرحة وذلك في حالة ضعف الدفاع للغشاء المخاطي 

بفعل االصابة بهذه  (وحامض الهيدروكلوريك, يحمي بطانة المعدة واإلثني عشر من انزيم البيبسين 

 البكتريا .

 Dietالغذاء  2-3-2

% 50النظام الغذائي الغني باأللياف قد يقلل من خطر األصابة بقرحة المعدة بنحو 

( الذي يوجد في (Aفيتامين  إنكما  وتكون واقيةراوات ضاأللياف في الفواكه والخهذه  وجدتحيث 

وكان يعتقد يعتبر أيضا  عامل مساعد في التقليل من اإلصابة بالقرحة المعدية العديد من األطعمة 
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ولكن في الواقع إنه يشجع على , في السابق أن الحليب يساعد في التقليل من أعراض قرحة المعدة 

وكذلك  الضرر فيها كوب/اليوم( (2-3منه كميات معتدلة على الرغم من أن إنتاج حمض المعدة 

إنتاج نها تعمل على زيادة إوعصائر الفاكهة مع حمض الستريك ف, المشروبات الغازية و ,  القهوة

حمض المعدة على الرغم من عدم وجود دراسات أثبتت ان أي من هذه المشروبات تسهم في 

أكواب  3أستهالك أكثر من أثبتت دراسة أخرى أن ولكن  ,( 2010, خرون وآ Shaker) القرحة

 .(H. Pylori Takeuchi)  ،2010قد يزيد من قابلية األصابة بالملوية البوابية  ا  من القهوة يومي

والقاعدة وقد أسفرت الدراسات التي أجريت على التوابل والفلفل عن نتائج متضاربة بشكل عام 

, خرون وآ Zheng)تجنبها إذا كانت تهيج المعدة األساسية هي أستخدام هذه المواد بشكل معتدل و 

 H.Pyloriعلى الرغم من أن دراسة حديثة تشير الى أن الثوم لم يقدم أي فوائد ضد  , (2010

أن المركبات الفينولية و  الجهاز الهضميضيق في  بكميات كبيرة يمكن أن يسببلكن إستهالكه و 

 .(2009خرون , آو  Malfertheiner) H.Pylori الموجودة في زيت الزيتون قد تكون فعالة ضد

يضعف  H. Pylori على الرغم من إنه لم يتم إظهار أي فيتامينات للحماية من القرحة يبدو أن

كونه من أهم مضادات  هاما  في تحسين عملية الهضما  دور  ؤديالذي ي Cأمتصاص فيتامين 

 Take) األكسدة الذي يساعد على إمتصاص الحديد من الجسم فضال  عن الوقاية من األمراض

 (.2007خرون , آو 

  Stressجهاد األنفعال أو اإل 3-3-2

فعل الجسم على  ةرد إذمل التي تؤدي الى حدوث القرحة من العوا ا  جهاد واحديعد اإل

العديد من األمراض وهناك جدال حول ما إذا كان األجهاد النفسي يمكن ان الى اإلجهاد قد تتطور 

اإلجهاد بسبب المشاكل الصحية ,  (2011خرون , آو  Adachi) يؤثر على تطور قرحة المعدة
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وحدة العناية المركزة وصفت جيدا بأنها سبب القرحة الخطيرة مثل تلك التي تتطلب العالج في 

 .(Steinberg  ,2002) , والتي تسمى قرحة اإلجهاد الهضمية

الشخص للقرحة أو منع القرحة  يءاإلجهاد قد يهبعض الدراسات تشير إلى أن التزال 

بحيث أن األشخاص  ا  قة بين اإلجهاد والقرحة قوية جدالموجودة من الشفاء ويعتقد البعض أن العال

 وأن اإلجهاد يسبب إبطاء , (Fink  ,2011) الذين لديهم قرحة يعانون من حاالت نفسية شديدة

 ىضة المعدة والتي تؤدي الويسمح بتراكم األحماض في المعدة مسببة زيادة حمو  الهضم عملية

 (.2010خرون , آو  Konturek) تفاقم قرحة موجودة بالفعل في السابق

الشهية مما يؤدي الى األفراط في تناول  زيادةضغط العصبي يمكن أن يسبب أن ال

لمزيد من حمض المعدة في الطعام أو عدم الشهية وأن اإلفراط في في تناول الطعام يسبب إنتاج ا

خرون , آو  Malfertheinerانتاج الحمض في معدة فارغة ) على يعملالشهية س ن فقدانحين أ

السبب المباشر للقرحة اال إنه يمكن بالتأكيد  د  اإلجهاد النفسي اليع أن( , وعلى الرغم من 2009

 نومع ذلك فأ   .(Yeomans  ,2011) تأخير الشفاء وتفاقم قرحة المعدة الموجودة بالفعل

الضغوط الجسدية هي بالتأكيد عامل خطر على تطور قرحة المعدة كماهو الحال في المرضى 

 حروق الشديدة أو المرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية كبرىالذين يعانون من إصابات مثل ال

(Alsarra  ,2010.) 

 Smokingالتدخين  4-3-2

تكـون األصـابة بقرحـة المعـدة أعلـى  وتكرارهـا إذقرحة المعـدة  عد التدخين عامل خطر لتطوري

والنـاس الـذين يـدخنون السـجائر هـم عرضـة مـرتين لتطـور قرحـة  , مقارنة مع غيـر المـدخنين بين المدخنين

يـؤدي التـدخين الـى بـدء التقرحـات وبـطء التئـام القرحـة وزيـادة خطـر (. Chan  ,6120 و Lanas) المعدة
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تكـــرار قرحـــة المعـــدة ويكـــون للتـــدخين تـــأثير علـــى زيـــادة أفـــراز حمـــض المعـــدة باألضـــافة الـــى إنـــه يقلـــل مـــن 

نتاج  H2ويتـداخل مـع عمـل مسـتقبالت الهسـتامين  إفراز المخـاطبونات ويقلل من البيكر  البروستاجالندين وا 

مـن أعــراض للتقليـل ويسـرع إفـراس ســوائل المعـدة ويـرتبط التوقــف عـن التـدخين أو الحــد منـه األغاثـة الفوريــة 

صـــحة ب حـــدث أضـــرار كبيـــرةوان التـــدخين ي (.Arawwawala  ,2010قرحـــة المعـــدة الموجـــودة بالفعـــل )

تدخين بـذلك مليون شخص جراء ممارسة ال100  الىفي القرن العشرين حيث وصل عدد الوفيات االنسان 

الموت عالميا , وان التدخين يؤثر على صحة االنسان  يؤدي بحياة األشخاص الى وباءيعد التدخين اكبر 

, ويؤثر علـى االوعيـة الدمويـة , وامـراض الجهـاز التناسـلي , وسـرطان الـرئتين  ويسبب كثيرا امراض القلب

 .(2008,  خرونآو  Thunوالمثانة وعنق الرحم والمرئ والبنكرياس ) 

 Alcoholالمشروبات الكحولية 5-3-2 

 القرحة أمراض مع وثيقة عالقة لها التي العوامل هو من الكحول استهالكإن 

 فإن ذلك ومع المزمن الكحول تناول مع يرتبط النشط المزمن المعدة التهابوأن ,  الهضمية

 شائعة هي التي المتزامنة H.Pylori مع بكتريا صلة ذات تكون أن المرجح من االلتهابية التغيرات

 تلعب  اآلثار هذهو  األنسجة المخاطية حاجز على يؤثر الكحول أن تبين وقد , الكحول مدمني بين

 (.Cho  ,2000و  Koفي المعدة ) الدفاع آليات تغيير في حاسما دورا

مل على تهيج األحماض في المعدة والتي بدورها تعيعمل الكحول على زيادة أنتاج 

ما يسمح العضلة العاصرة المريئية السفلى م على إرتخاءالكحول عمل قرحة المعدة حيث ي

 فالمرضىلذا , رتجاع الى المريء فيزيد التوتر المصاحب مع قرحة المعدة لمحتويات المعدة باال

 من المشروبات الكحولية أوتقليل عدد المشروبات الى أن يقللونالذين يعانون من القرحة يجب 

 (.2010, وآخرون  Joseph) و أحتساء المشروبات الغير كحوليةواحد أو أثنين في اليوم الواحد 

 تتطور قدو ,  وملتهبةحمراء  يجعلها مما , المعدة بطانة تهيج من العوامل التي الكحول شرب ويعد  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ko%20JK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11195134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cho%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11195134
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 خطر زيادةد في يساع للكحول المفرط واالستهالك ,النزيف في القرحة  في بعض األحيان لتسبب

 .(Stermer  ،2002) قرحةبال اإلصابة

 Drug inductionاألدوية المستخدمة 6-3-2 

 طبيةال اكلمشمن ال (NSAIDs) لاللتهابات المضادةغير الستيرويدية  العقاقيرتعد 

حيث تعمل على  , والوفيات مراضيةاإل في التسبب حيث من الرابعة المرتبة تحتلوالتي رئيسة ال

  % ,40 إلى يصل ما في الهضم عسر أعراض ومنها الهضمي الجهازفي  مضاعفات حدوث

 مستخدمي أدوية من %25 حوالييصل  باألضافة لذلك %30-20 في الهضمية أعراض القرحةو 

NSAID المعدة قرحة لديهم (Halter 2001خرون , وآ).  

 في حدوث قرحة المعدة ا  مهم ا  تيرويدية المضادة لأللتهابات دور األدوية غير الس تؤدي

(Iijima  , 2014وآخرون , ) فالمرضى الذين يتلقون األدوية غير الستيرويدية ومضاد التخثر

Anticoagulant  أرفارين عقار , وDrug warfarin ستيرويدات القشرية, وال 

Corticosteroids المضادة لهشاشة العظام  عقاقيرأو الAnti-osteoporotic drug 

alendronate قد تكون أكثر عرضة الى قرحة المعدة (Sinha 2013خرون , وآ) ,  فالعقاقير

وليست هي فقط , غير الستيرويدية المضادة لأللتهابات هي العالجات القيمة للعديد من األمراض 

المسكنات وخافضات الحرارة أنها تستخدم بشكل واسع في مجموعة متنوعة من الحاالت  ا  ولكن أيض

الهيكلية ولكن وجدأن ألستخدامه  السريرية بما في ذلك التهاب المفاصل وغيرها من األضطرابات

المزمنين لهذه  % من المستخدمين25جانبية حيث تحفز على حدوث القرحة في مايقارب  ا  ثار آ

 .(2009خرون , آو  Lanzaم بتطوير قرحة المعدة )األدوية فتقو 
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معدل قرحة المعدة الذي يحدث بسبب األدوية غير الستيرويدية المضادة لأللتهابات 

-Selfيتزايد كما أن المزيد من الناس يأخذون هذه األدوية بدون وصفة طبية العالج الذاتي )

therapy) ,  وتعطى  ا  يكون تأثيرها المسكن عالياألدوية غير الستيرويدية التي  بشكل عامو

هي أقل تقرح من تلك التي لديها نشاط مضاد  ibuprofenبجرعات منخفظة مثل إيبوبروفين 

لذلك يكون اإليبوبروفين  piroxicamوتعطى بجرعات عالية مثل بيروكسيكام  , لأللتهاب منخفض

جرعات ذلك عندما يتم إعطاء  ومعن مقارنة مع أنواع أخرى من مجموعة هذه األدوية  ا  أكثر أمان

كاملة من أيبوبروفين فخطر قرحة المعدة معه مماثل لغيره من العقاقير غير الستيرويدية المضادة 

 (.2009خرون , آو  Nakashimaلأللتهابات )

بوصفة  يستخدم لاللتهابات مضاد عقار هو indomethacinإندوميثاسين  أيضآ

ب مثل التهاب ويستخدم لعالج حاالت األلتها , واأللميخفف من التصلب و  , الحمى من للحد طبية

 ) Rheumatoidألتهاب الَفقار الروماتويدي و (RheumatoidArthritis) المفاصل الرثوي

Spondylitis) (Hamilton   ,2015)  لقرحة حيث يؤدي الى أصابة هذا الدواء يحث على او

سيطر على العديد من مكونات نظام الدفاع ي الذي البروستاجالندين إنتاج تثبيط طريق عن المعدة

 ادة مقاومة الخاليا الظهاريةوزي ونات ,فراز البيكربنها تحفز على إفراز المخاط , وا  أل, المخاطي 

 , وقمع تجنيد الكريات البيض في الغشاء المخاطي صابة الناجمة عن السموم الخلويةلإل

(Brayfield  ,2014 )  وكذلك يعمل البروستاجالندين على منع تحرير عدد من وسائط ,

من  IL-8و من الخاليا البلعمية  tumor necrosis factorاأللتهابات مثل عامل النخر الورمي 

وعامل النخر الورمي يعزز الموت المبرمج للخاليا الظهارية  (Dodick  ,2004) الخاليا العدلة

للمعدة وتفعيل جزيئات األلتصاق وتفعيل كريات الدم البيض ممايؤدي الى إضطراب األوعية 

على زيادة أنتاج األوكسجين التفاعلي  indomethacinالدموية الدقيقة باألضافة الى ذلك يعمل 
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لذلك فالمرضى الذين يستخدمون  (.2010, وآخرون  Morsy) هيدروجينفضآل عن بيروكسد ال

قليدي إستخدام العالج الت يجبلكي يتم تقليل خطر القرحة لديهم  هذه األدوية على المدى الطويل

و  Proton pump inhibitorsمثل  وقت أستخدام هذه األدويةالمضاد للقرحة في نفس 

Histamine H2-receptor  والتي يمكن أن تقلل الى حد كبير من خطر األصابة بقرحة المعدة

الميزوبروستول هو أيضآ فعال في منع تطور قرحة المعدة في , الناجمة عن هذه األدوية كذلك 

المرضى الذين يتناولون هذه األدوية لكن لسوء الحظ أستخدامه محدود بسبب أثاره الهضمية 

 (.Graham  ,2004 و  Chan ) المعوية

 Diagnosisالتشخيص 4 -2

في المرضى الذين يعانون من عسر الهضم المستمر )األنتفاخ  ا  القرحة دائمتشتبه 

% من الناس الذين يعيشون في 25-20والتجشؤ واالم البطن( فأعراض عسر الهضم تحدث في 

لديهم  % من الذين يعانون من عسر الهضم في الواقع25-15الدول الصناعية ولكن فقط حوالي 

سوف  ةلعائللالطبي  أريخالتمثل  قرحة وهناك عدد من الخطوات الالزمة للتشخيص الدقيق للقرحة

يطلب الطبيب تقريرآ شامآل عن عسر الهضم لدى المريض وأعراض هامة أخرى مثل فقدان الوزن 

 ( وأفراد األسرةNSAID أدوية أو التعب وأستخدام الدواء الحالي والماضي )وخاصة أستخدام

يتم تأسيس  .(2007,  خرونآو  Malagelada) القرحة وعادات الشرب والتدخينب المصابين

للقرحة  التشخيص أساسا على أساس األعراض المميزة فآالم المعدة عادة ما تكون أول إشارة

 (.2013خرون , آو  Perry) الهضمية

الداخلي أو الباريوم على  ناظورخيص بمساعدة اختبارات مثل اليتم التأكيد على التش

النقيض من األشعة السينية. وعادة ما يتم إجراء االختبارات إذا لم تحل األعراض بعد بضعة 



                                   16   الفصل الثاني:أستعراض المراجع                                          

أو الذي لديه أعراض أخرى  45أو عندما تظهر ألول مرة في شخص فوق سن  العالجأسابيع من 

خاصة إذا كان الشخص , و  مماثلة ا  يمكن أن يسبب أعراضألن سرطان المعدة  ,الوزن مثل فقدان 

إفراط حالة الكامنة التي تسبب الالطبيب قد يشتبه في  إعتياديةدة قرحة في أماكن غير الديه ع

قرحة  همالمرضى الذين يشتبه فيو  .(arinoDim  ,2006 و Michael) المعدة في إنتاج الحمض

 ذلك الىإضافة  , قرحةاليمكن وصف موقع وشدة  (Endoscopyالناظور )عن طريق  هضمية

التي واحدة من األسباب و  , في كثير من األحيان توفير تشخيص بديلقرحة إذا لم يكن هناك 

اختبارات الدم ليست موثوقة لتشخيص قرحة الهضم الدقيق من تلقاء نفسها هو عدم قدرتهم  جعلت

جة سلبية نتيتعطي  ذلكباإلضافة إلى  على التمييز بين التعرض الماضي للبكتيريا والعدوى الحالية

مثل المضادات الحيوية أو مثبطات مضخة  األدويةإذا كان المريض مؤخرا أخذ بعض  كاذبة

 (.2007خرون , آو  Salih) البروتون

 المريئيالمعدي ضافة الى القرحة فإن عددآ من الحاالت وخاصة مرض الجزر باإل

Gastroesophageal reflux disease ومتالزمة,  والمعروف أيضا  بمرض ارتجاع المريء 

يسبب عسر الهضم في كثير من    IBS( Irritable Bowel Syndrome( القولون العصبي

 .(2008خرون , آو  Grainek)األحيان 

 immune systemالجهاز المناعي 5-2-

الجهاز الدفاعي في الجسم  بوصفهه دور كبير في جميع األمراض الجهاز المناعي ل

سمى االستجابة جسام الغريبة  بما يتستجيب لألهو شبكة من الخاليا واالنسجة واالعضاء  حيث

 innateة الفطرية    )يالمناعاألستجابة  نوعين علىتقسم  التيو   immune responeseالمناعية 

immune  respone )  ة المكتسبةيالمناعاألستجابة و (Adaptive immune respone) . 

 cell mediatedلخاليا بااالستجابة المناعية المتوسطة    االستجابة المناعية المكتسبة الىتقسم و 
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  immune responese) واالستجابة المناعية الخلطيةHumoral immune responese) ) 

Abbas)   2015خرون ,آو   ). 

عن مسببات  المرضية المع بعضها البعض لتدافع عن الجسم  ضد  هذه الشبكة تعمل

والفطريات الفيروسات  والكائنات الغريبة كالبكتريا يةضالمسببات المر  وقتل هذه طريق تمييز

يقوم الجهاز و , بيئة مثالية للعديد من الغازيات الغريبة  يمثلالن الجسم  والخاليا السرطانية ,

 .( 2012خرون , آو   (Murphyعلى  هذه الغازيات  المناعي بالقضاء

  :العوامل المناعية المؤثرة لمرض قرحة المعدة بعض  6-2

 بروتينات الطور الحاد  1-6-2

  Albumin   األلبومين 1-1-6-2

يقوم  %  من بروتينات البالزما 58 يحتل نوع من بروتينات بالزما الدم هو االلبومين

البليروبين البروجسترون و يساعد في نقل  إذ,  في تنظيم الضغط االوزموزيبدور مهم وضروري 

بحسب التفاعالت الكيميائية والفيزيائية إلى ثالث ف بروتينات البالزما يتصنويتم  , والكالسيوم

,  االلبوميناتو  مجموعات عريضة وهي الغلوبيولينات والتي تمتلك الكثير من الوظائف المتداخلة

هنالك جزيئات  (.Vander)  ,2001 الذي يقوم بعملية تخثر الدم Fibrinogen ومولد ألليفين

, و األحماض الدهنية تنقل عبر  الدم عن طريق  , وهرمونات الدرقية , مثل البليروبين أخرى

تعمل  , تتمثل وظائف هذه البروتينات بتوفير مذابات غير نافذة للبالزما حيثألتصاقها باأللبومين 

, والمعادن  اتالفيتامينترتبط وتنقل مكونات البالزما األخرى مثل ) عن طريق وصفها دارئ

,  (Williamson, والضدات )الغلوبيولينات المناعية(  وعوامل التخثر , , والهرمونات الدهونو 

2006.) 
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تكوين  يعمل على ذإ,  مهم في تنظيم حركة الماء بين األنسجة والدملأللبومين دور  

الى الوعاء  لسائل النسيجيأعادة امتصاص المواد والسوائل من اب الذي يقوم الضغط أالزموزي

شارت أ.  2004)،وآخرون  Vandekerchhove ،; 2000   Andreoliو  Geveart) الدموي

بعض الدراسات الى أن أنخفاض تركيز األلبومين بالدم يشير الى حالة مرضية معينة فأمراض 

الغدد أو سرطان , أو قرحة المعدة , المعدة أو أنواع معينة من مشاكل المعدة مثل التهاب المعدة 

لبومين كرد فعل لدم فقد يعاني المرضى من نقص األاللمفاوية يمكن أن يؤدي الى نقص البومين ا

تطلب الجسم في الدم وي ا  بومين بأنه البروتين األكثر شيوععلى بعض األدوية ويمكن وصف األل

 هطبيعية للالمستويات ااأللبومين في كون يويجب أن اصالحها الخاليا المختلفة و  األلبومين لنمو

 (.Elsevier  ,2011) في الدم

           C-reactive proteinبروتين سي التفاعلي 2-1-6-2 

 Acute phase) أول بروتينات الطور الحاد هو  بروتين سي التفاعليّ يعد

protein) من خاليا الكبدالبروتينات المناعية ويتم تصنيع هذا البروتين  وهو من صنف 

(Hepatocytes)   ضافة الى وجود خاليا أخرى تقع خارج الكبد تكون باإل ا  رئيس ا  مصدر بوصفه

 (.Tothill ،2014  و Fakanya)  مسؤولة عن أنتاجه مثل الخاليا الوحيدة واللمفاوية والشحمية

مصل المرضى ( في 1930من قبل العالمين تيليت وفرانسيس  في عام ) C-reactiveأكتشف 

على التفاعل مع  C-reactive proteinسمي بهذا االسم لقدرة . الرئوي الذين يعانون من االلتهاب

C-polysaccharide  على الكروموسوم المشفر عن ذلك البروتين الجين  يكون موقعو  , للبكتريا

على اساس الزيادة في ف على انه بروتين مرحلة االستجابة  الحادة االلتهاب وذلك ويصن االول

 CRPالــيقوم بروتين (. Gideon  ،2004و   (Pepys دوى وااللتهاباتالعالبالزما خالل ب هتركيز 

 classical)عبر المسار التقليدي  ((complement activationبتنشيط نظام المتمم 
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pathway) البدء بعملية االستساغةباالضافة الى ذلك يقوم ب (opsonization)  للمسببات

 , الخاليا العدلة كذلك يعمل على تنشيطو  , (2015خرون , آو  Hwangالمرضية والخاليا التالفة )

مهما  في تمييز هذا  تؤدي دورا  و  مع بعضهاالتي تجتمع والخاليا الوحيدة  وخاليا البلعم الكبير ,

تقوم بتمييز كذلك دفاعات مناعية لجسم المضيف   وصفهافي الكائنات الميكروبية بالبروتين 

 , وااللتهابات , للصدمات االستجابة في جدا سريعة زيادة CRP مستويات تزداد االنسجة الميتة

 يرتبطو  األلتهاب حاالت مختلف لمراقبة واسع نطاق على يستخدم CRP قياس فإن وهكذا والعدوى

CRP لألمراض المسببة الكائنات وبعض , النووية والمستضدات , التالفة باألنسجة ( Duclos 

كداللة على ( (IL-6هو  CRPالــ  بتحفيز أفرازومن اهم الحركيات الخلوية التي تقوم  .( 2000,

مهم  بدور  يقوم إذ (.2011خرون , آو  Komiyaاستجابة التهابية جهازية للعديد من االمراض  )

 يزداد أن يمكن الدموية الدورة فيوان تركيزه  لاللتهاب حساسةاعي كعالمة حيوية و في الجهاز المن

 ةالرئيس األنسجة أو خطيرة لعدوى الحادة االستجابات خالل أضعاف 10000 إلى تصل بنسبة

(Kaptoge  2010خرون , آو.) 

CRP  ويرتفع تركيزه هو عالمة على حدوث األلتهاب في الغشاء المخاطي في المعدة

الة في ح كانت معدية أو أللتهابات ويزيد في أي فترة سواءوالذي يسبب رد فعل ل H. Pyloriمع 

في حاالت التوجد فيها األلتهابات البكتيرية  ا  كيز عالية منه أيضاالصدمة وتم الكشف على تر 

(Kocazeybek  ,(2003 . له و الكبد خاليا تفاعل المرحلة الحادة والذي ينشأ من بروتين وهو

ليات العديد من األثار السريرية والبيولوجية ويمكن أستخدامها لتشخيص ومتابعة مختلف العم

 CRPارتفاع مستوى  الى الدراساتظهرت أ. (Ghosh  ,2013و Ansar) األلتهابية والصادمة

خرون , آو  Nanri) نشطالتهاب لقيمة تنبؤية إيجابية للقرحة الهضمية الناجمة عن األ حيث يمثل
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أضعاف  2أن زيادة  حيث يرتبط بشكل كبير مع النزيف CRPالزيادة في مستوى  وأن .2007)

  .(2007 ,وآخرون   Boehme) يدل على النزيف CRPفي مستوى 

وهو  IL-6 ألبين اإلبيضاضي السادسمستوى يرتبط بشدة مع  CRP وأن مستوى

 , ما يعزز دورها في عملية االلتهابم يشارك في استجابة المرحلة الحادة رئيس بروتين

تعميم والدخول الى موقع ال, الذي يبدأ في CRP  إفراز بروتين عمل على تحفيزي  IL-6وبالتالي

 (.2005, وآخرون  Angerio) قةأو األمعاء الدقي, معاء الغليظة األلتهاب في األ

 C4   Protiens of Complement SystemوC3 المتمم  بروتينات 2-6-2

بروتينات السكرية في البالزما والسوائل الجسمية التي تقوم بعمليات الهو سلسلة من 

تنتج هذه البروتينات بشكل و . (2012وأخرون ،  (Jeanوحيوية في العمليات االلتهابية  مهمة

من الكبد كما يتم انتاج هذه البروتينات من خاليا البلعم الكبير في االنسجة والخاليا وحيدة  رئيس

ويوجد  (.2005,  خرونآو  Onatلمعوية والقناة البولية التناسلية )النواة والخاليا الظهارية للقناة ا

وهي  (.2010خرون , آو   (Abbasبروتين وقطع البروتينات تشكل النظام الممتم 30 اكثر من 

بالمناعة الخلطية غير النوعية والتي  ا  مهم ا  دور  ؤديشائية موجودة في المصل والتي تبروتينات غ

تدخل بتفاعالت الجسم المضاد مع المستضد, وله أثر مهم في الفعاليات البيولوجية التي تشمل 

لجزيئات المتمم االخرى وتنشيط الخاليا البائية وتحطيم المعقد  Chemotaxisاالنجذاب الكيميائي 

 (Zabriskieالمكتسبة و  فطريةالمناعية الق بين االستجابة والتنسي Immune Complexالمناعي 

 (.2012خرون , آو   Jean؛  2009,

والتنظيف المناعي  ((Opsonizationهم المتمم في عملية االستساغة يس

(Goldsby  , 2003وأخرون ; Levinson  وJawetz ،2004 .) 
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التقليــدي والمســلك تنشــيط نظــام المــتمم يــتم عــن طريــق ثــالث مســالك بايوكيميائيــة وهــي المســلك      

 C3وهذه المسالك الثالثـة تلتقـي فـي نقطـة واحـدة وهـي تفعيـل قطعـة المـتمم  , البديل ومسلك اللكتين

(Kaufmann  2011, خرونآو.) 

منهـــا الســـيطرة علـــى  ا  ,مهمـــة جـــد ا  العوامـــل الخلطيـــة التـــي تـــؤدي ادوار يعـــد المـــتمم مـــن 

مــن ً ( , كمــا تعــد جــزءاGao  ،2009 و Ward)التفــاعالت الاللتهابيــة وتنظــيم االســتجابة المناعيــة 

دفاع ضـــــد فــــي تنظـــــيم المناعــــة المتكيفــــة ودور مهــــم فــــي الــــ ا  مهمــــً ذ تــــؤدي دوراإالمناعــــة الفطريــــة 

ــــة حإفــــي  ا  الممرضــــات وكــــذلك تــــؤدي دور  ــــة المتضــــررة )طــــزال  (.2008خــــرون , آو  Grosrام الخلي

 ةجـــلمعا هـــيوظيفتهـــا األساســـية فـــإن ومـــع ذلـــك  ت االســـتجابة المناعيـــةوتشـــارك فـــي جميـــع مســـتويا

خـــــرون آو  Kolse) لتطـــــوير العالجـــــات المضـــــادة لاللتهابـــــات مهمـــــةااللتهـــــاب لـــــذلك فهـــــي أهـــــداف 

,2013.) 

حيـث مـن ( C3  ،  C4المتمم  الثالـث والرابـع ) من أهم البروتينات المكونة للمتمم هي

  . 2004)خرون , آو  C3  ( Acostaفي مصل الدم هو ا  اكثر مكونات المتمم تركيز 

 180,000يتكون من بيتا غلوبيولين يبلغ وزنه الجزيئي  C3بروتين المتمم الثالث  إن   

وهـو انـزيم بروتينـي يعمـل علـى  C3-convertaseبواسطة انزيم يسمى  C3تنشطر جزيئة و دالتون 

 C3aالتي هي أكبر من جزيئة  C3bوC3a هما و الى جزيئتين واحدة أكبر من االخرى  C3شطر 

بغشـاء الخليـة فـي منطقـة تكـون قريبـة  خاللهـامـن  مستقرة ترتبطالتي تحتوي على جهة ارتباط غير  

نــزيم ا ي هــوذالــ C4b2aمنطقــة أرتبــاط الجســم المضــاد بالخليــة وقريبــة مــن جهــة أرتبــاط المعقــد مــن 

 (. 2009خرون ,آو  Zabriskieستمرارية تفاعالت المتمم )إ للبروتين يعمل على هاضم

يــا الكبــد تنــتج مــن خال% مــن بروتينــات المــتمم 70حــوالي  C3تؤلــف بروتينــات المــتمم 

ــــا اللمفيــــة , وتظهــــر أهميــــة هــــذه البروتينــــات فــــي أستســــاغة االحيــــاء  (Walport ,2001) والخالي
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المجهرية مما يسهل بلعمتها ونقص هذا البروتين في الجسم يتصاحب مع اصابات جرثومية متكـررة 

 (.2005 خرون ,آو  Engstraomوالتهابات حادة )

 C3هو عبارة عن بيتا غلوبيولين كبير الوزن يكون اكبر من   C4بروتين المتمم الرابع

الى جزئين هما    Estrase (C1s)طة انزيم يسمىاسدالتون. ينقسم بو  206.000يبلغ وزنه الجزيئي 

C4a  وC4b  حيث تكون جزيئةC4a  التي هي عبارة عـن سلسـلة ببتيديـة صـغيرة أصـغر مـنC4b 

 C4aالتي تحتوي جهـة أرتبـاط غيـر مسـتقرة تسـتطيع مـن خاللهـا االرتبـاط بغشـاء الخليـة, امـا الجـزء 

فــي االنجــذاب الكيميــائي لجزيئــات بروتينــات   ا  مهمــ ا  هــو عبــارة عــن سلســلة ببتيديــة صــغيرة يــؤدي دور 

 (. 2012 خرون ,آو  (Williams مالمتم

ينـتج مــن خاليـا الكبــد وخاليـا الــبلعم الكبيــر ولـه دور فــي الـتخلص مــن االحيــاء  C4ان 

 Adhiah) يتصاحب مع امراض المناعة الذاتيـةالمجهرية المرضية ونقص هذا البروتين في الجسم 

 ,1990 ; Playfair  وChain  ,2001.) 

تغيرات كيميائية كاالنجذاب الكيميائي لعـدد مـن الخاليـا يظهر  C3تنشيط نظام المتمم 

ووحيــدات النــوى الــى موقــع االلتهــاب وهــذه , والخاليــا البدينــة , التــي مــن اهمهــا خاليــا الــدم البيضــاء 

 نفاذيــة االوعيــة الدمويــة وتقلــص العضــالت زيــادةى ضــافة الــيــرات تحــدث فــي بدايــة االلتهــاب باإلالتغ

 .(2011, خرون آو  Kaufmannالملساء )

ال يســتطيع ان يــؤدي دوره فــي   C4الىى دراســة الــى ان المصــل المفتقــر الكمــا اشــارت 

وهـــذا ســوف يــؤثر فــي فعاليـــة نظــام المــتمم فـــي  , اكمــال عمــل المــتمم عـــن طريــق المســلك التقليــدي

  .(2005 خرون ,آو  Lefvertيزيد االلتهاب ) القضاء على المسببات المرضية مما
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أن الغشــــاء المخــــاطي المتضــــرر يــــؤدي الــــى تــــدفق هائــــل مــــن  Andoh ذكــــر

من العوامل التـي تـؤدي  ا  عدد خاليا الظهاريةتنتج ال إذالمعوي مكونات المتمم في التجويف 

ونظــام  ,ي تجويــف القنــاة المعويــة البشــريةفــالــى تحســين األصــابة بمــا فــي ذلــك نظــام المــتمم 

فرازات البنكرياس تفرز أيضا كميات كبيرة من المكونات  النشطة في الجهاز المتممة الكبد وا 

 وجــود مكونــات المــتممتــم الكشــف عــن  . فــي الواقــع(1998خــرون , آو  Andoh) الهضــمي

 H.Pylori, مـــرض االضـــطرابات الهضـــمية, ومـــؤخرا فـــي آلتهابـــات الجهـــاز الهضـــميفـــي 

 (. 1997خرون , آو  Berstadالتهاب المعدة )و 

  IgG , IgA , IgM  Immunoglobulinsالكلوبيولينات المناعية 3-6-2

المعروف أيضا باسم األجسام المضادة هي جزيئات بروتين  ولين المناعييالغلوب

)خاليا الدم البيضاء(. فهي تشكل جزءا حيويا من االستجابة  يةخاليا البالزمالسكري تنتجها 

المناعية من لمستضدات معينة مثل البكتيريا أو الفيروسات, والمساعدة في تدميرها. االستجابة 

المناعية لألجسام المضادة معقدة للغاية ومحددة بشكل مفرط وتختلف بأختالف فئات الغلوبولين 

 , وخصوصيتها المستهدفة , وهيكلها خصائصها البيولوجيةالمناعي والفئات الفرعية في 

(Edward  ,2014.) هيالتي تالحظ في مخاطية المعدة  ومن أهم الكلوبيولينات المناعيةIgM  

  IgA.وIgG و

ويتكون من خمس وحدات أساسية ً أكبر االضداد المناعية حجمامن  IgMّ يعد

pentamer)) مع بعضها بسلسلة هذه السالسل عشرة سالسل ثقيلة ترتبط سالسل خفيفة و  عشر

ضد بعد ذلك  ثم ينتجفي العدوى االولية نتاجه إوهو اول ضد يتم  , (J) (Joining chain)رابطة 

عشر على ألنه يحتوي هذا الضد يكون أكثر فعالية في تالزن المستضدات وترسبها و  IgGالـــ 

( monomerعلى أسطح الخاليا البائية في شكل أحادي ) ًمناطق لالرتباط بالمستضد ويوجد أيضا
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 %10)حوالي ) IgM(. تشكل نسبة Zabriskie  ,2009للخاليا البائية )ً مناعياً يعمل مستقبال

 السلسلة الثقيلة له هيالدم لدى األشخاص األصحاء و في مصل  من مجموع الغلوبيولينات الكلي

وهو من (. Eales  ,2003دالتون ) 900.000حوالي يبلغ وزنه الجزيئي ,  µميو  من نوع

األصناف قليلة الوجود حيث لوحظ وجوده في مخاطية المعدة في حالة التهاب المعدة المزمن ولكن 

 .(AL-Dhaher ، 2001 ; Hameed ، 2007) وجد بكميات قليلة جدآ

يقو م بتنشيط  إذ خالل االستجابة المناعية االوليةأول ضد يظهر  IgMالــ ّ يعدو 

خالل عملية (immobilizing) المستضد  معادلةأكفأ االضداد في ّ وهو المسلك التقليدي للمتمم

 (.2013خرون , آو  Harvey) , agglutination)التالزن )

هو النوع الرئيس من األجسام المضادة الموجودة في الدم والسوائل خارج  IgGالــ  أما

الخلية مما يسمح لها للسيطرة على عدوى أنسجة الجسم. من خالل ربط أنواع كثيرة من مسببات 

 Mallery) بحمايةالجسم من العدوى IgGاألمراض مثل الفيروسات والبكتيريا والفطريات فيقوم 

)سلسلتين خفيفتين مع سلسلتين  (monomer)من وحدة أساسية واحدة فيتكون . (2010خرون , آو 

يحتوي على منطقتين متطابقتين لالرتباط ( ألنه (divalent ثنائي التكافؤ IgGيكون ثقيلتين( و 

يكون سائد في مصل االنسان ويستطيع العبور من خالل المشيمة  IgG والضد المناعي بالمستضد

% من مستوى الكلوبيولينات المناعية الكلية (85)يشكل الكلوبيولين المناعي حوالي الى الجنين , 

حوالي  يبلغ وزنه الجزيئيكاما و  وتكون السلسلة الثقيلة فيه من نوع,  في مصل الدم لدى األصحاء

تنشيط المتمم  IgG المهمة لل وظائفالمن ( 2013,  خرونآوAbel دالتون ) 150.000

-antigen)والتسمم الخلوي المعتمد على الجسم المضاد  (opsonization)واألستساغة 

dependentcellular)  ومعادلة السموم وتالزن المستضدات وترسبها(antigen-

dependentcellular cytotoxicity) (Harvey  ينتج من قبل الخال2013خرون , آو , ) يا
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أربعة أصناف من IgG الضد المناعي  الخاليا البائية وعادة يتكون مايزالبالزمية التي تنتج من ت

وهي تختلف من شخص IgG1 , IgG2 , IgG3 , IgG4  ثانوية باالعتماد على السلسة الثقيلة له

يتم إفراز  (.Zabriskie  ,2009طول المفصل وعدد الروابط الكبريتية )على باألعتماد الى أخر 

IgG  بشكل أحاديmonomer   التي هي صغيرة في الحجم مما يسمح لها بسهولة بالمرور من

من خالل المشيمة البشرية  همستقبالت لتسهيل مرور  هة. هذا هو النمط الوحيد الذي لخالل األنسج

, وهذا  يفرز في حليب الثدي IgG إضافة  الى ذلك فأن وبالتالي توفير الحماية للجنين في الرحم.

خلطية قبل أن يتطور جهاز المناعة الل المشيمة يوفر للوليد مناعة الجسم المضاد المار من خ

في األفراد الذين و  , وخاصة اللبأ البقري IgGالخاص به واللبأ أيضآ يحتوي على نسبة عالية من 

 ساعة بعد التحفيز المستضدي 48-24حوالي  قىيب IgGيعانون من حصانة مسبقة للممرض 

(Finkelman  ,2007) , نفس  على طفلاليعتمد األشهر الستة األولى من الحياة  لذلك في

األجسام المضادة لألم حتى يتم بعد ذلك تدهور األجسام المضادة القديمة ويمكنه الدفاع عن نفسه 

ولين المناعي يالذخيرة من الغلوب ههذ وأنلتي واجهتها األم في حياتها ضد جميع مسببات األمراض ا

أمر بالغ األهمية بالنسبة للمواليد الجدد الذين هم حساسون جدا للعدوى قبل كل شيء للجهاز 

 .(2011خرون , آو  Khondoun)التنفسي والجهاز الهضمي 

 ا  حاسم ا  مضادة التي تلعب دور فهو أحد األجسام ال IgAلنسبة للكلوبيولين المناعي اب

التي تنتج من األغشية المخاطية  IgAكمية و يفة الجهاز المناعي في األغشية المخاطية في وظ

و  Fagarasan( من األجسام المضادة مجتمعة سويةتكون أكبر من جميع األنواع األخرى 

Hongo  ,2003)  ألمعاء غرامات تفرز في تجويف ا يمة المطلقة مابين ثالثة الى خمستكون القو

% من مجموع الكلوبيولين 15وهذا يمثل مايصل الى  (Pabst  ,2004و  Brandtzaeg( كل يوم

 .(Slack  ,2007 و Macpherson المناعي المنتج في جميع أنحاء الجسم )
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وكالهما بروتينات  IgA2و IgA1فرعين ثانويين متساويين هما  على IgAينقسم ال 

glycosylated  الفي حينIgA1 ال%(, لذلك 80يقارب ) يسود في مصل الدم بماIgA2  

عادة و  في األفرازات %(35ستكون نسبته أعلى في األفرازات من المصل حيث يكون بما يقارب )

 Simellأكثر من المستضدات البروتينية ) IgA2المستضدات السكريات تميل الى تحريض 

والتي يتم التعبير  CD89تسمى  FCمع مستقبالت  IgAفي الدم يتفاعل و ,  (2006خرون , آو 

 (.5200, خرون آو  Kosunenعنها على الخاليا المناعية لبدء التفاعالت األلتهابية )

الشكل  لكن Dimericعن شكله الثنائي  فضال   Monomericبشكل  IgAينتج 

 هو الكلوبيولين المناعي الرئيس IgA, األفرازي  IgA ا  ويسمى أيض ا  الثنائي هو األكثر أنتشار 

واألفرازات المنتجة  , واللبأ , والعرق, واللعاب , يوجد في األفرازات المخاطية بما في ذلك الدموع 

توافر وظهارة الجهاز التنفسي كما ت البروستات الجهاز الهضمي , , البولي التناسلي من الجهاز

ا أن الوحدة اإلفرازية كم,  (Honjo  ,2003و  Fagarasan )بكميات صغيرة في الدم 

Secretory unit  تحمي الكلوبيولين المناعي من التدهور من قبل األنزيمات البروتينية وبالتالي

IgA في بيئة الجهاز الهضمي القاسية وتوفير الحماية ضد  يستطيع البقاء على قيد الحياة

في األنسجة أما  .(Jose  ,2003و Junqueira) ات التي تتكاثر في أفرازات الجسمالميكروب

ن نسبة إفراز إلمفاوية المرتبطة مع األمعاء ( فاللمفاوية األفرازية )على سبيل المثال األنسجة ال

IgA2 ل الطحال غير األفرازية )على سبيل المثاألجهزة اللمفاوية تكون أكبر مماهي عليه في ا

 .(2008خرون , آو  Macpherson) (والعقد اللمفية الطرفية

مناعية في االستجابة ال ا  وضروري ا  مهم ا  الكلوبيولينات المناعية دور تؤدي  وهكذا

ت الكلوبيوليناهرت اهمية ظوقد  , ( Roitt ,1998و  (Delvesالخلطية ضد أمراض المعدة 

لذا تم أستخدامها كأداة تشخيصية , ليات المضيف الدفاعية آالمناعية في عدة جوانب كما في 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kosunen%20TU%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16425400
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و  Peakmanلألصابة )اعل مع العوامل المسببة ألي تف ا  والتي تعد مهمة جد Igلتقويم مستويات 

Vergani  ,1997 ; Roitt 1998خرون , وآ.) 

 Cytokineالحركيات الخلوية  4-6-2

تعرف الحركيات الخلوية بأنها بروتينات منظمة تتكون من مجموعة منوعة من 

( (6000-60000يتراوح وزنها بين  إذل الخلية قليلة الوزن الجزيئي جزيئات كاليكوبروتينية داخ

 , Ruscetiiو  (Oppenheimدالتون ومعضمها الترتبط مع بعضها العض وراثيآ وتركيبيآ 

2001.) 

 منظمة تفرز من خاليا الدم البيض وانواع اخرى من خاليا الجسم ,تعد بروتينات 

ضافة الى تأثيرها في األستجابة يرها في خاليا الجهاز لمناعي باإليبرز دورها من خالل تأث

 (. 2008اجي ,نعمليات المناعية وااللتهابية )الااللتهابية إذ تعمل على تنظيم ال

( وهي تلك (Monokines علىرازها حسب مواقع إفبات الخلوية وتقسم الحركي

وخاليا البلعم الكبير أما الحركيات التي تفرز  , فرز من قبل الخاليا وحيدة النواةالحركيات التي ت

( فتسمى (B-cellوالخاليا البائية ( (T-Lymphocyte cellمن الخاليا التائية اللمفاوية 

Lymphokines) )Paradkar)  الحركيات الخلوية الى عدة إذ تصنف  (. 2014خرون ,آو

اصناف باالعتماد على الوظيفة والخاليا المنتجة لها وعلى مستقبالت الخلية الهدف تشمل 

,  TNF) )Tumor Necrosis Factor, وعامل تنخر األورام   Interlukineاالنترلوكينات

 , ومولدات الدم  Lymphokines, والحركيات اللمفية  IFN) )Interferonsواالنترفيرونات 

Hematopoietins إضافة الى العوامل المحفزة للمستعمرة ,CSF) )Colony-Stimulating 

Factor Kishimoto)  1994خرون , آو.) 
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، endocrine ، paracrine يتم أنتاج السايتوكينات بمسارات مختلفة وتشمل 

autocrine ( والتي من خاللها يتم التواصل بسهولة بين الخاليا المفرزة وااللتهاباتSanchz 

فإنها إذا كان عملها على نفس الخلية التي تقوم  , من ناحية موقع عملها أما (. 2008خرون ,آو 

, او انها تعمل على الخاليا المجاورة للخلية التي قامت  Autocrine actionبإفرازها تسمى 

عن الخاليا التي قامت بإفرازها ً , اما إذا كان عملها بعيدا  Paracrine actionبإفرازها وتسمى 

 Endocrine action  (Jayapal  ،2007.)وتسمى 

 Interlukineاالنترلوكينات 1 -2-6-4

طة كريات اسالبروتينات يتم التعبير عنها بو  هي مجاميع من السايتوكينات تفرز من

يفة الجهاز المناعي تعتمد بصورة عامة في ظوان و  (. 2010خرون ,آو  Brockerالدم البيض )

جزء كبير من عملها على االنترلوكينات وقد تم تخليق عدد كبير من االنترلوكينات بواسطة الخاليا 

 Monocyteكذلك يتم تصنيعها من خالل  T- helper Lymphocyteاللمفاوية المساعدة 

,Macophage  ،Endothelial cell  , وهي تعزز التطور والتمايز بينT  و B  اللمفاوية

 Hematopietic (Benmenachem ,2011.)والخاليا المكونة للدم 

...الخ تقوم IL-3 و IL-2 و IL-1توجد عدة أنترلوكينات تعرف بأرقام متسلسلة مثل 

واللمفاويات  IL-1بانتاجها العديد من الخاليا المناعية منها الخاليا البلعمية واللمفاويات البائية تنتج 

 (.2004خرون , وآRad )  IL-6و IL-4و  IL-3و IL-2التائية التي تنتج 

 Interleukine-6 (IL-6) البين ابيضاضي السادس  1-1-4-6-2  

كيلو دالتون ويبلغ عدد االحماض  25يبلغ وزنه الجزيئي  خلوي كيو عبارة عن حر ه

-Pro) يشجع لإللتهاب (. 2008خرون ,آو  Salman) ا  ( حامضآ أميني(212االمينية فيه 
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Flamatory )الخاليا اللمفاوية التائية  خاليا الكبد , ة من خاليا مختلفة مثلوينتج بصورة رئيس

, وخاليا وحيدة النوى , والخاليا اللمفاوية , وخاليا االرومة الليفية , والخاليا البدينة , المنشطة 

,  (2009,  وآخرون Sullivan ;  2009خرون ,آو  Cojocanوخاليا بطانة االوعية الدموية )

خرون آو  Jayapalوعادة يقع الجين المسؤول عن تشفيره في االنسان على الكروموسوم السابع )

,2007.) 

( في الحاالت الطبيعية يكون بصورة منخفضة واليمكن الكشف عن (IL-6تركيز 

مستوياته في مصل الدم في حالة ضعف االلتهاب ولكن الزيادة في تركيزه تتأثر في العديد من 

وهشاشة , والغدد اللمفاوية  ,االمراض وخاصة في المراحل المتقدمة من العمر مثل الزهايمر 

,   Infectionاثناء العدوى يزداد تركيزه  ا  ( وأيض Eshler ,2012و  Williamالعظام )

 Humphries و (Obesit Stephens, وكذلك السمنة Stress , فرط الجهد Trauma والجروح 

 ,2003 ; Kanda و Takahashi ,2004.) 

من خالل وجود   Signalingفي الخاليا الهدف عن طريق االشارات  IL–6يعمل 

والتي  Boundedالمرتبطة    IL – 6مستقبالت له على الخلية الهدف والتي تسمـــــــــــــــــــى مستقبالت 

alpha   (80  )وهما الوحدة  Glycoproteinتتألف من وحدتين من البروتينات الكاربوهيدراتية 

 (. Jones) ,2005 ( كيلو دالتون 130)  betaوالوحدة كيلو دالتون 

 (Yin تهابيةلفي االستجابة المناعية المتكيفة واإل دورا   إذ يؤديئف متعددة  له وظا

اذ يظهر في وقت مبكر خالل حدوث  Pyrogen ىكمولد حم IL-6يعمل و  , (2012خرون , وآ

 Wang) األلتهاب وهو المسؤول عن زيادة أنتاج بروتينات المرحلة الحادة وتفاعالت الطور الحاد

-TNFتنخر الورم ) املالى جنب و مع عً ( جنبا(IL-1مع  ((IL-6يشترك  , (2012خرون , وآ
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aرتبط مع االلتهاب ودفاع المضيف ( إذ يظهر مجموعة واسعة من التأثيرات الخلوية والخلطية ت

يشارك بشكل كبير في العمليات الفسيولوجية والمرضية على حد سواء مثل إذ صابة االنسجة , ا  و 

 Tوتمايز خاليا  grannulo cytes))أنتاج بروتينات الطور الحاد ونضج وانتاج الخاليا الحبيبية 

(Crocker  2012خرون ,آو .) وكذلك يقوم IL – 6 ف البايولوجية ومن في الكثير من الوظائ

وانتاجها للكلوبينات   B cellsالخاليا البائية Diffrentiationهم في تمايز اهمها, انه يس

زيادة  (.Jayapal) Immunoglobulin production  ; Sand  ,2013 ,2007المناعية

خرون , آو  Tebbuttفي التهاب المعدة المخاطية المرتبطة بالملوية البوابية ) IL- 6مستويات 

 وشفاء التهاب المعدة والقرحةالبكتريا بعد القضاء على  IL-6بمستوى انخفاض كبير وجد ( و 2002

)Yamaoka  6يرتبط مستوى  (.1200خرون , آو-IL  في الغشاء المخاطي في المعدة مع مستوى

 IL-6مستويات مصل  ، (1996، خرون آو  Yamaoka)التهاب الغشاء المخاطي في المعدة 

مهما   دورا   ؤديي IL-6وأعلى في المرضى الذين يعانون من سرطان المعدة من التهاب المعدة 

خرون , آو  Ashizawa)مفاوية طان المعدة المتقدمة والعقدة اللسر  منذرا  بحدوث عامال  بوصفه 

2005 ; Liao  2008خرون , آو.) 

  IL-10))Interleukin–10 العاشر البين ابيضاضي 2-1-4-6-2

 (Human cytokine synthesisهو حركي خلوي مضاد لاللتهاب يعرف باسم 

inhibitory factor )ر عند البش Girndt) ,(2003.  ينتجIL-10  بصورة رئيسة من أنواع

وبدرجة اقل من خاليا  Monocytesينتج بالدرجة االولى من خاليا  إذمختلفة من الخاليا 

والخاليا التائية المساعدة من النمط  الثاني وكذلك الخاليا التائية  (Th2)اللمفاوية والتي تسمى 

CD)التنظيمية 
+4 

, CD
 .(2010خرون , آو  Said) (mastcytes)وكذلك خاليا البدينة  (25+
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, الخاليا Th17 و Th2من الخاليا المناعية  التائية الفرعية مثل  ا  أيض IL-10وينتج 

والخاليا الحمضة  , B-Cell, الخاليا البائية dendritic cell  الضامة , التشجرية

eosinophils  والحبيبيةGranulocytes , وكذلك يتم أنتاجه من الخاليا غير المناعية مثل 

 IL-10, ويمارس  Endothelial cell, الخاليا الظهارية  keratinocytesالخاليا الكرياتنية 

  IL-12،IL-1 منها و السايتوكينات البادئة لاللتهاب عمل المضاد لاللتهاب عن طريق تثبيط  دوره

، 6-IL ،α -TNF  (Zambon  2010، وآخرون.) 

-Anti-Proالموالية لإللتهابعامال  مثبطا  للحركيات الخلوية  IL-10ويعد 

inflammatory cytokines  لذلك يتم تسميته العامل المثبط لبناء الحركيات الخلوية البشرية

(CSIF) Human Cytokine Synthesis Inhibitory Factor (Elbim  2001 خرون ,أو.) 

التأثير المباشر على  IL-10يستطيع  إذ,  في نمو وتطور الكثير من الخاليا  ا  مهم ا  له دور كما ان 

ان   IL-10, بالمقابل يستطيع macrophagesموت الخاليا االلتهابية من خالل تفعيل خاليا 

يحفز البقاء على قيد الحياة للكثير من انواع الخاليا ومن ضمنها الخاليا السرطانية من خالل 

 (.2005وأخرون ،  Lee ; 2001 , خرونآو  Moore (اليات مختلفة 

الخلوية وتحفيز يعمل على تثبيط المناعة  IL-10 ان (2009) واخرون Kaurذكر 

 ،IFN-γ الكثير من الحركيات الخلوية مثل أنتاجوكذلك يعمل على تثبيط  , المناعة الخلطية

TNF-α  و IL-2 تأثيرات  لهوكذلك  .وله دور في تطور االلتهابات الحادة الى التهابات مزمنة

, والخاليا النخاعية  البائية, والخاليا  على العديد من أنواع الخاليا بما في ذلك الخاليا التائية

في الحفاظ على توازن الجهاز المناعي عن طريق الحد من إفراز  حاسما   دورا   IL-10 ؤديوي

عمل ت هذه الوسائط  IL-1و  α-TNF مثل   proinflammatory cytokinesالسيتوكينات 

بعض الدراسات التي أشار اليها  هرتظوأ (.2012خرون , آو  Kim)على األلتهاب  على السيطرة
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Girandt   و Kohler (2003ان ) IL-10  المناعي وااللتهابي  ينتأثيرات متعددة في التنظيمله

وكذلك كبح تنظيم  Th1إذ يعمل على كبح تنظيم التعبير عن الحركيات الخلوية المنتجة من خاليا 

 الفعالية االلتهابية لخاليا البلعم الكبير والحمضة.

له دورا مركزيا في تنظيم توازن الغشاء المخاطي في االمعاء والوقاية من  IL-10ان 

أشار في دراسة سابقة أن ارتفاع  وقد .( 2001خرون , آو (Morre التهابات امراض االمعاء 

 د  إذ يع لدى المرضى المصابين بالتهاب المعدة المزمن والتهاب القناة الهضمية , IL-10مستوى 

 خالفا  و  Intestinal tract (Grimbaldeston ,2007 .)المنظم المناعي في القناة المعوية 

ستجابات المناعية الخلوية لألهو بروتين مضاد لاللتهابات  IL-10 فأن لسيتوكينات األخرىل

على الكروموسوم  في اإلنسان IL-10 أنتاجالجين الذي يشفر ويقع تهابية لوالسامة للخاليا األ

 (.2014خرون , آو  Akdogan)األول 

وعن التهابات  H.Pyloriوقد درست الزيادة في إنتاج السيتوكينات الناجمة عن 

هو  وسيط الخلويوقد وجد أن هذا ال, لتهابات بما في ذلك السيتوكينات المضادة لال من قبلالمعدة 

 وسيط الخلويالهو ,  (2015,  خرونآو  Ramis)المسؤول عن انخفاض االستجابة المناعية 

,  Pylori .Hعنلتهابية الناجمة جابات اإلالستلاللتهابات التي هي قادرة على خفض ا المضاد

,  Siregar) األمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع في عدد البكتيريا واآلثار بوساطة الخاليا الظهارية

2016). 
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 Materials and Methodsالمواد و طرائق العمل    3-

 Materialsالمواد   1-3 

 Instrumen االجهزة المستخدمة   1-1-3 

 (13أستخدم في هذه الدراسة كل من األجهزة المبينة في الجدول  )

 المنشأ المصنعةالشركة  االجهزة

 Incubator Thermaks Germanyالحاضنة 

 Centrifuge  Hettich Germanyجهاز الطرد المركزي

 Bioelisawasher Biokit USAجهاز الغسل 

 Bioelisareader Bioki USAجهاز القراءة 

 Deep freeze20Cº  Ashtar Iraqمجمدة 

 Printer Biokit USAطابعة 

جهاز المطياف 

 Spectrophotometerالضوئي

CECIL-2031 England 

 Water bath Sartorius Germanyحمام مائي 
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 Laboratory Kits العدد التشخيصية   2-1-3

 (23أستخدم في هذه الدراسة كل من العدد التشخيصية المبينة في الجدول  )

 الشركة المصنعة المنشأ العدة المختبرية

CReactive Protein Test Kit المانيا Human 

Albumin المانيا Human 

(C3) Kit single Radial 

Immunodiffusion (SRID)  

 LTA(Italia) ايطاليا

(C4) Kit single Radial 

Immunodiffusion (SRID)  

 LTA(Italia) ايطاليا

(IgA) Kit single Radial 

Immunodiffusion (SRID)  

 LTA(Italia) ايطاليا

(IgG) Kit single Radial 

Immunodiffusion (SRID)  

 LTA(Italia) ايطاليا

(IgM) Kit single Radial 

Immunodiffusion (SRID)  

 LTA(Italia) ايطاليا

IL6) ELISA Kit) امريكي Peprotech 

IL10) ELISA Kit) امريكي Peprotech 
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 Equipments االدوات المستخدمة   3-1-3 

 (3-3أستخدم في هذه الدراسة كل من االدوات المبينة في الجدول )

 المنشأ الشركة المصنعة االدوات

Pipette tips Sterillin امريكا 

 المانيا Grenier أنابيب أختبار دقيقة

 المانيا Test tube Labccoانابيب اختبار 

 سوريا Tourniquet Medicdlectتورنكا 

 كوري Rack tube Bioneerحامل أنابيب 

 يابان Timer Casioساعة توقيت 

 فلندا Micro pipette Biokiماصة دقيقة 

 فلندا pipette Biokiماصة 

 plastic disposable syringesمحقنة طبية 

5 ml 

Meheco صيني 

 rack micro أنابيب أختبار دقيقةحامل 

tubes  

Biobasic أمريكي 

 صيني Stick Mehecoعيدان الخلط 

 ألمانيا Lens Boehringعدسة مكبرة 

 فرنسا Cotton Gelson   قطن طبي

Slide chamber Bioneer كوري 

Pipette microtips Sterillin امريكا 
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 Methodsطرائق العمل    2-3

  Collection of Samples جمع العينات 1-2-3 

الى   20/10/2016الفترة الزمنية المحصورة بين  جريت هذه الدراسة في أثناءأ

بعقوبة  في مستشفى دم من مرضى قرحة المعدة المراجعين عينة 57تم جمع  ذإ 1/2/2017

 41ذ كان عدد الذكور , إ بعد التشخيص من قبل الطبيب االخصائيالتعليمي في محافظة ديالى 

عينة دم أصحاء  32سنة. كما تم جمع  (7511)ضمن مدى عمري مابين  16وعدد االناث 

 23وعدد االناث  , 9من كال الجنسين وأستخدمت كمجموعة سيطرة وكان عدد الذكور  ًظاهريا

استمارة  وا من أي مرض حاد أو مزمن. تم ملء  سنة ولم يعان ((5010ضمن مدى عمري مابين 

ذ تم سحب الدم عن طريق سحب الدم الوريدي إ االستبيان وأرفقت في المالحق وتم جمع عينات

مل من الدم الوريدي للمرضى واألصحاء المشمولين في الدراسة بوساطة محاقن طبية نبيذه  ((5

وتم وضع الدم  %70بعد وضع الكفوف والكمامات مع تعقيم منطقة سحب الدم بالكحول االثيلي 

دقيقة في درجة حرارة  1510بعدها ترك الدم لمدة  (plan tubes)المسحوب في أنابيب أختبار 

 3000ين حدوث التجلط بعدها فصل المصل باستخدام جهاز الطرد المركزي بمعدل الغرفة لح

 في أنابيب أختبار تدعىووضع  عشرة أقسام علىالمصل بعدها قسم و  دقائق 10دقيقة ولمدة /دورة

لكل أنبوبة أختبار وتم حفظها في درجة  مليليتر 0.5بكميات متساوية  (Eppendrof) أبندروف

Cº 20-)حرارة 
لحين أجراء االختبار عليها وتم أستخدام كل قسم من المصل المحفوظ مرة واحدة  (

 والذوبان للنموذج., لتجنب التجميد 
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 Laboratory Methodsلطرق المختبرية   ا 3-3

 Acute phasce protein  تقدير بروتينات الطور الحاد 3-3-1

 C-Reactive Protein Test (CRP) سي التفاعليبروتين  أختبار 1-1-3 -3

 of test Principleاالختبار مبدأ  1-1-1-3-3

الذي ( immunological reactionويستند هذا االختبار على التفاعل المناعي )

البشري المرتبط بجزيئات  CRP للمستضدالبشري واالجسام المضادة المقابلة CRP بين يحصل 

واضح ومرئي لجزيئات  (agglutination)الالتكس , التفاعل الموجب يشير الى حدوث تالزن 

,  Jonathanو  Abrams) يشير الى عدم حدوث تالزنالالتكس على الساليد والتفاعل السالب 

2005.) 

 Reagentsالكواشف   2-1-1-3-3 

 الفعال تحتوي على الكواشف االتية: Cعدة الالتكس لبروتين 

 Latex reagentكاشف الالتكس    -1

في ملح الكاليسين  (polystyrene)مزيج )معلق( من جزيئات الالتكس البوليسترين 

(glycin-saline)  8.6±  0.1ذات االس الهيدروجيني المنتظم :pH  المغلفة باألجسام المضادة

 الفعال. Cلبروتين 

 :Positive Control Serum  الموجبمصل السيطرة  -2

 الفعال كمستضد. Cتم أعداده من مجموعة مصل مستقرة لالنسان تحتوي على بروتين 
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 : Negative Control Serumمصل السيطرة السالب 3- 

 من أزيد الصوديوم كمادة حافظة. g/L(0.9الكواشف تحتوي على )

   Assay Procedure :اجراء االختبار  3-1-1-3-3

 .جلبت جميع الكواشف والعينات الى درجة حرارة الغرفة1 

من مصل الشخص المراد  lµ 40من محلول السيطرة الموجب و  lµ 40وضعت قطرة واحدة 2 

 فحصه الى الدوائر المنفصلة على الشريحة الزجاجية.

جديدة في كل دائرة  lµ 45الفعال بلطف وأضافة قطرة واحدة  Cيهز كاشف الالتكس لبروتين  3

 قادمة للعينة لفحصها والتحكم بها.

بأستخدام عيدان الخلط )أستك( ونشر الخليط فوق منطقة االختبار بصورة كاملة ً تخلط جيدا 4

وتحرك الشريحة بلطف , تستمر عملية تحريك الشريط لمدة دقيقتين بوساطة محور دوار أو باليد 

  مع مراعاة وجود التالزن من عدم وجوده.

 تقدير االلبومين في مصل الدم  1-3-3-2

 of test Principleاالختبار مبدأ  3-3-2-1-1

التي تعتمد على  Bromocresol Greenتم تقدير كمية االلبومين باستخدام طريقة 

بعد ذلك ليكون  (Bromocresol Green, BCG)كمية االلبومين الذي يرتبط مع الكاشف أساس 

 اللون اخضر الذي يكون (Albumin–BCGComplex)معقد البومين برومكريسول االخضر 

 .نانوميتر في المطياف الضوئي 578تقاس شدتة عند طول موجي 
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 المحاليل المستخدمة 2-2-1-3-3 

  BCG Solutionمحلول بروموكريسول االخضر  -1

 0.15, و pH = 4.2 ملي مول / لتر ذو  Succinate Buffer 75  ويتكون من

 250. يتم تخفيفه الى  Bromocresol Green (Brij 35 preservation)ملي مول/لتر 

 درجة مئوية .  25-15مليليتر , اذ يبقى ثابتا لمدة ثالثة اشهر عند 

  Standard Solutionالمحلول القياسي  -2

( 4.5بتركيز ) Human Serum Albuminوالمتضمن مصل االلبومين البشري 

 غرام/ مليليتر.

  Procedure Stepsخطوات العمل 3-2-1-3-3 

 . blankوثالثة انابيب للعينة والقياسي  تم أخذ1- 

ميييل مييين محليييول  3ميكرولتييير مييين القياسيييي اليييى انبيييوب القياسيييي , واضييييف ليييه  100اضييييف 2- 

BCG  دقيائق , ثيم تقياس شيدة االمتصياص عنيد  5م, لميدة  25-20تمزج وتوضع في حميام ميائي

 . blankنانوميتر مقابل  578طول موجي 

 BCGميل مين محليول  3ميكرولتر من المصل اليى انبيوب العينية , واضييف ليه  100اضيف  -3

دقائق, ثم تقاس شدة االمتصاص عند طول موجي  5م لمدة 25-20تمزج وتوضع في حمام مائي 

 .blankنانوميتر مقابل  578

ميل مين محليول  3, واضييف ليه  blankمياء المقطير اليى انبيوب لميكرولتر من ا 100اضيف 4- 

BCG  دقييائق , ثييم تقيياس شييدة االمتصيياص عنييد  5م لمييدة  25-20تمييزج وتوضييع فييي حمييام مييائي

 . (3-6نانوميتر كما موضح في الجول ) 578طول موجي 
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 ( قياس االلبومين.3-4جدول )

 Reagent Blank Standard Test 

Distilled H2O 0.01 l - - 

Standard - 0.01 l - 

Serum - - 0.01 l 

BCG green 3ml 3ml 3ml 

 

  Calculationالحسابات  4-2-1-3-3

 يتم تقدير االلبومين اعتمادا على المعادلة االتية : 

 

 

  تمثل شدة االمتصاص. Aاذ ان 

 C4والرابع  C3أختبار االنتشار المناعي الشعاعي المنفرد لبروتينات المتمم الثالث  2-3-3

 of test Principleاالختبار مبدأ   1-2-3-3

الجل الهالمي لالكاروز  منwell) ينتشر البروتين المراد فحصه في الحفرة )

((agarose gel  الذي يحتوي على االجسام المضادة المحددة له عندها سوف يتشكل معقد مناعي

 (moistساعة من الحضن في غرفة رطبة 72بشكل حلقة ترسيب مرئية حول الحفرة بعد 

chamber ) فان نصف القطر الدائري للحلقة المرئية المتكونة حول الحفرة تتناسب مع تركيز

 (.2005خرون , آو  Recasensالعينة فيه )

Albumin Conc. (g/l) = 
A Test – A blank 

A standard  – A blank 
* Concentration of standard  



                                                          41                                المواد وطرائق العملالفصل الثالث : 

 

   Reagents Preparation اعداد الكواشف 2-2-3-3 

تحتوي الصفائح على جل االكاروز الحاوي على مضاد متخصص لبروتينات المتمم 

ذا حفظت إء الصالحية الموجودة على الملصق لمصل الدم وتكون هذه الصفائح مستقرة حتى أنتها

م2-8في 
º ذا تم حفظها إأسبوعين بعد أول أستخدام  لمدةلصفائح مستقرة بعد فتحها فقط , تكون ا

 مغلفة في درجة حرارة المذكورة نفسها.

زال الصفيحة من الغالف الخاص بها وتترك في درجة حرارة الغرفة بضع دقائق ت  

من  lµ 5بحيث يتم تبخر الماء المكثف الموجود في الحفر الخاصة بالصفيحة بعدها تمأل الحفر بيي 

دقيقة في درجة حرارة  15ية باستخدام ماصة دقيقة ثم تترك االطباق لمدة النماذج القياسالعينة و 

الغرفة دون تحريكها لحين ترسيب العينة في داخل الحفر في الصفيحة التي تم تبخر الماء المكثف 

ساعة بعدها يتم  72منها قبل العمل عليها بعدها تغلف الصفيحة وتحضن في غرفة رطبة لمدة 

ز وذلك بمقارنة قطر حلقة الترسيب المتكونة في الحفر مع القيم المثبتة بالجدول استخراج قيم التراكي

 .mg/dlالمرفق مع االطباق وتكون قراءة التركيز بالي 

 Reading (kinetic method) : قراءة3-2-3-3 

 ساعة من بداية الحضن وترسيب العينة في الحفر. 72تم قراءة النتائج بعد       

 ( في المصلIgMو IgGو IgAالكمي للكلوبيولينات المناعية )التقدير  3-3-3

( باستخدام تقنية IgMو IgGو IgAتم تقدير مستوى الكلوبيولينات المناعية )

 .Single Radial Immunodiffusion( SRID)األنتشار المناعي الشعاعي المفرد
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 of test Principleمبـدأ االختبار 1-3-3-3 

يعتمد هذا الفحص على ارتباط الكلوبيولين المناعي الموجود في مصول عينات 

الموجودة في هالم االكاروز ,فيتكون معقد  Monospecific Antibodiesالدراسة مع أضداده 

 Standardوبالرجوع الى المنحني القياسي   Precipitin ringينتج عنه ظهور حلقة ترسيب 

curve  الخاص بكل نوع يمكن( معرفة تركيز الكلوبيولينات المناعيةRoitt , 1985واخرون.) 

 Procedure stepsخطوات العمل 2-3-3-3 

ْ(م بعد أخراجها من 20-25دقائق في درجة حرارة الغرفة ) 5تركت اطباق الفحص لمدة _ 1

 الثالجة.

لبضع دقائق يتم ازالة غطاء الصفيحة ووضعها على مسند ثابت وتركها في درجة حرارة الغرفة  2_

 قليلة للسماح لقطرات الماء المكثف في الحفر ان يتبخر .

من مصول عينات االختبار لمجموعتي الدراسة الى الحفر الموجودة  ( مايكروليتر5يتم اضافة )3_ 

 . وباحجام متساوية وتم تركها حتى تمتصها الحفر دون تحريك في اطباق الفحص

ولمدة  IgGو IgMساعة للكلوبيولين المناعي  72لمدة  وحضنت االطباق بدرجة حرارة الغرفة _4

 . IgAساعة للكلوبيولين المناعي  92

يتم وبعد أنتهاء فترة الحضن وظهور حلقات الترسيب حول كل حفرة في هالم االكاروز , _ 5

قياس اقطار الترسيب بوساطة عدسة مكبرة وقد قورنت تلك النتائج مع جداول قياسية للشركة 

 .التراكيز الستخراجالمجهزة 
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    Cytokine Immunoassayالفحص المناعي للحركيات الخلوية    4-3-3

 Enzyme-Linked( ELISAاستخدمت تقنية االمتزاز المناعي المرتبط باألنزيم )

Immunosorbents Assay  , لقياس مستوى الحركيات الخلوية في السوائل الحيوية مثل المصل

دقيقة وبوقت اقصر دون استخدام مواد مشعة مقارنة مع القياسات الحيوية  تعطي هذه التقنية نتائج

, وهي سهلة من الناحية العملية, ان استخدام القارئ االلي وجهاز  والقياسات المناعية الشعاعية

الغسل االلي مكن من استخدام عدد كبير من العينات لقياسها في وقت واحد ولقياس مستوى 

نية االليزا يجب استخدام اجسام مضادة للحركي الخلوي المراد قياسه, إْذ تعمل الحركيات الخلوية بتق

في العينة, ان تركيز الحركي الخلوي في  هذه االجسام المضادة على االرتباط بالحركي الخلوي

العينة هو الذي يحدد كمية ارتباط الجسم المضاد االسر مع الحركيات الخلوية, واذا كان هناك 

غير معلمة اي غير مرتبط بها الحركي الخلوي يمكن استخدام اجسام مضادة خاصه اجسام مضادة 

 لالرتباط بالجسم المضاد االسر.

 في المصل   IL-10و  IL-6قياس مستوى كل من  1-4-3-3 

في مصول األشخاص المصابين و غير   IL-6  ,IL-10تم قياس مستوى كل من 

والمعتمدة على مبدأ  ELISAالمصابين و ذلك باستخدام طريقة االمتزاز المناعي المرتبط باإلنزيم 

 :يأتالنوعية الخاصة بالمستضد و كما يتغير اللون الناتج عن ارتباط األضداد 

  Principle of testاالختبار  مبدأ 2-4-3-3 

على استخدام أضداد نوعية خاصة بهذه الحركيات الخلوية, أذ يقوم مبدأ االختبار 

غطيت بها جميع الحفر المتوافرة في صفيحة المعايرة الدقيقة, وحضنت لليلة كاملة بدرجة حرارة 

 فر المحاليل القياسية والعينات أضيف للحي غسلت صفيحة المعايرة الدقيقة و الغرفة, في اليوم التال
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عند أكتمال الخطوات يقاس التغير اللوني الناتج في دليل الشركة المنتجة و لمثبتة بحسب الخطوات ا

 نانومتر .  495بوساطة جهاز قارئ االليزا و على الطول الموجي 

  kit contentsمحتويات العدة للحركيات الخلوية  3-4-3-3 

  -وتحتوي عدة الفحص المناعي للحركيات الخلوية على :

    Micro plate األليزا الخاصة بقارئصفيحة المعايرة القياسية  -1

   Capture antibody vial االسر قنينة الجسم المضاد -2

  Detection antibody vialقنينة الجسم المضاد الكاشف  -3

  Human interleukin standard vialقنينة الحركي الخلوي القياسي  -4

  Avidin-Horseradish Peroxidase(HRP)  conjugate vialقنينة  انزيم االقتران  -5

  Tablets of phosphate buffer solution  ( PBS)حبوب محلول دارئ الفوسفات   -6

  phosphate citrate buffer (PCB) Tablets ofالفوسفات حبوب دارئ سترات  -7

  Bovine serum albumin (BSA)البومين المصل البقري  -8

  Tween -20 مادة  -9

  Tablets of O-orthophenylene diamine (OPD)حبوب المادة االساس    -01

  Solution preparationتحضير المحاليل 4-4-3-3 

دقيقة قبل  30( لمدة 20-25وضعت جميع محتويات العدة في درجة حرارة الغرفة )      

 االستخدام:

بإذابة حبة   Phosphate Buffer solution (PBS)الفوسفاتحضر محلول دارئ _ 1

 مل من الماء المقطر .  200واحدة في 
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غم  0.25% ( بإذابة BSA 1يحتوي)   Block Buffer  حضر محلول القالب الدارئ 2_

 .  PBSمل من محلول   25( في (BSAمن 

مل  5% ( من خالل أخذ 0.1BSA) يحتوي Dilution Bufferحضر محلول التخفيف _ 3

وبعد  PBSمل بمحلول  50من محلول القالب الدارئ المحضر سابقا ويكمل الحجم الى 

 .   Tween-20التخفيف يضاف له اربع قطرات من مادة 

مل من الماء   100بإذابة كبسولة واحدة في  (PC.B) حضر محلول سترات الفوسفات 4_

 ويخزن في الثالجة لحين االستعمال .  D.Wالمقطر 

  Tween-20مل من مادة   0.5بإضافة  washing bufferحضر محلول الغسل 5_ 

 .  PBSمل من محلول   500الى

  OPDبإذابة حبة واحدة من حبوب   Substrate solutionحضر محلول المادة االساس_ 6

دقائق من   10المحضر مسبقا ويحضر هذا المحلول  قبل    (PC.B)مل من محلول 25 الى 

 أخر خطوة. 

 .0.5مخفف ذو عيارية   H2SO4محلول وقف التفاعل : وهو حامض الكبريتيك 7_ 

 :  Capture antibody solutionمحلول الجسم المضاد االسر 8_ 

دورة/دقيقة  لمدة نصف دقيقه قبل  12000وضعت القنينة في جهاز الطرد المركزي بسرعة      

حسب بحسب نوع الحركي الخلوي و بالفتح, أضيف لها كمية من الماء المقطر )كمية الماء 

( بعدها IL-6 , IL-10)مكرولتر من الماء المقطر الى  105 ة, إْذ تم اضافةالتعليمات المرفق

 .حسب تعليمات كل عده PBSمل من محلول   10.5خففت الكمية بإضافة
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 :   Detection antibody solutionمحلول الجسم المضاد الكاشف 9_ 

دورة/دقيقة  لمدة نصف دقيقة  12000وضعت القنينة في جهاز الطرد المركزي بسرعة         

حسب بحسب نوع الحركي الخلوي و بقبل الفتح, أضيفت لها كميه من الماء المقطر )كمية الماء 

( بعدها IL-6 , IL-10)ميكرو لتر من الماء المقطر الى  55التعليمات المرفقة, إْذ تم اضافة 

 .مل من محلول الغسل حسب تعليمات كل عده 10.5خففت الكمية بإضافة

 :   standard solutionالمحلول القياسي   10_ 

دورة/دقيقة  لمدة نصف دقيقه قبل الفتح,  12000وضعت القنينة في جهاز الطرد المركزي      

الى كل علبة من علب الحركيات  D.Wمل من الماء المقطر 1 بعدها خففت الكمية بإضافة 

ميكرو لتر  من المحلول الناتج  5الخلوية, ولتحضير التراكيز القياسية للحركيات الخلوية تم أخذ 

حسب التعليمات المرفقة في العدة( وأضيفت الى انبوبة تحتوي بحسب نوع الحركيات الخلوية و ب)و 

مل الى االنبوب الثاني الذي  0.5مل من محلول التخفيف ونقلت من األنبوب االول   1على

وتكرر العملية في سبعة انابيب للحصول على تركيز  مل من محلول التخفيف, 0.5يحتوي على

 , 5000pg , 2500pg , 1250pg  625pg , 312.5pgقياسي على النحو التالي 

156.25pg , 78.125pg . 

كرو لتر من المحلول مي 5.5: من خالل اخذ   avidin-HRP conjugateحضر محلول _ 11

 مل. 11ويخفف بمحلول التخفيف ويكمل الحجم الكلي الى 
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 Preparation  plateخطوات تحضير الصفيحة 5-4-3-3 

 dilutedميكرولتر من محلول الجسم المضاد االسر المخفف المحضر مسبقا  100  أضيف1_ 

Capture Antibody  الى كل الحفر في الصفيحة وغطيت الصفيحة وتحضن بدرجة حرارة

 ساعه .  12الغرفة لليله كاملة بمعدل 

الغسل بواسطة جهاز  ميكرولتر من محلول  300افرغت الحفر من محلول الحضن وغسلت _ 2

وائل من الحفر, أربع مرات بعد اكتمال ازالة الس  ELISAالغسل االوتوماتيكي الخاص بجهاز 

 الصفيحة على ورق نشاف نضيف إلزالة السوائل العالقة. قلبد الغسل تم وبع

 1الى كل حفرة وحضنت الصفيحة  لمدة   ميكرولتر من محلول القالب الدارئ 200أضيف 3_ 

 ساعة في درجة حرارة الغرفة .

وغسلت اربع مرات بجهاز الغسل   بعد الحضن أفرغت الحفر من محلول القالب الدارئ 4_

 الصفيحة على ورق نشاف بعد الغسل. قلبت,  ميكرولتر من محلول الغسل 300باستخدام 

ميكرولتر من المحلول القياسي المخفف للتراكيز المعدة مسبقًا, ثم  100وضع في كل حفره 5_ 

 اضيفت العينات الى باقي الحفر وحضنت بدرجة حرارة الغرفة لساعتين .

افرغت الحفر من المحلول القياسي, والعينات, بعد اكتمال مدة الحضن وغسلت الحفر اربع 6_ 

الصفيحة  قلبتدها ميكرولتر من محلول الغسل بع 300مرات باستخدام جهاز الغسل باستخدام 

  بعد الغسل. يفظعلى ورق نشاف ن

وحضنت لمدة ساعتين بدرجة   ميكرولتر من محلول الجسم المضاد الكاشف  100 ثم أضيف -7

, وغسلت الحفر اربع مرات  , افرغت الحفر من محلول الجسم المضاد الكاشف حرارة الغرفة
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الصفيحة على  قلبتبعدها  , ميكرولتر من محلول الغسل 300باستخدام جهاز الغسل باستخدام 

 .ورق نشاف

المخفف وحضنت لمدة   Avidin- HRP conjugateميكرولتر من محلول  100ثم أضيف  -8

 دقيقة بدرجة حرارة الغرفة . 30

وغسلت الحفر اربع مرات باستخدام  , Avidin- HRP conjugate افرغت الحفر من محلول9_ 

الصفيحة على ورق نشاف  قلبتبعدها  ميكرولتر من محلول الغسل 300جهاز الغسل باستخدام 

وحضنت الصفيحة , الى كل حفرة  ميكرولتر من محلول المادة االساس  100أضيف بعدها -10

دقيقه ثم تم  15الى  10بدرجة حرارة الغرفة الى ان تطور اللون في الحفر الذي أستغرق من 

 ميكرولتر لكل حفره . 50اضافة محلول ايقاف التفاعل الى كل حفره بمعدل 

اج نانومتر, ثم اخر   495زا عند طول موجي يتم قياس الكثافة اللونية بجهاز قارئ االلي11_ 

  تية:التراكيز من المنحنيات اال
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 IL-10المنحنى القياسي  (2.3شكل )

 Statistical Analysis   التحليل االحصائي 4-3

حللت بيانات جميع االختبارات احصائيًا بوساطة جهاز الحاسبة و باستخدام برنامج 

(SPSS) Statistical Package  of Social Science ( اذ نعتمد على اختبارT-Test عند)

   للتعرف على درجة معنوية الفروقات ما بين معدالت المعامالت (0.01مستوى احتمالية )

Nisi)  ,2004.) 
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 Results and Discussionالنتائج و المناقشة   4

 مجاميع الدراسة  14

 سب النسب المئوية بالنسبة للجنس توزيع مجموعتي الدراسة وبح 114

وبمعدل عمري  المعدةقرحة مصابين بمرض ً مريضا 57شملت الدراسة الحالية       

وبنسبة  16وعدد االناث  (%(71.92وبنسبة  41كان عدد الذكورو ( سنة 17.26  ±  (36.35

 ±  (23.0وبمعدل عمريً من االصحاء ظاهريا 32فتضم  سيطرة, اما مجموعة ال (%(28.07

 (%(71.87من االناث وبنسبة  23و (%28.12)وبنسبة  9حيث كان عدد الذكور سنة ( 9.90

نسبة  خر أشارت الدراسة الى أن نسبة عدد الذكور المصابين بالمرض أكثر منآ, ومن جانب 

-pفرق معنوي ذي داللة احصائية بين الجنسين اذ كانت قيمة ظهورمع  عدد االناث المصابات

value  ( 0.001مساوية لـ)** .كما موضح في الجدول ادناه  

 النسب المئوية بالنسبة للجنس( توزيع مجموعتي الدراسة وبحسب 14جدول )

 Study group 

Control Patients 

 

 

Gender 

Male 9 41 

% 28.12% 71.92% 

Female 23 16 

 % 71.87% 28.07% 

Total 32 57 

p value 0.001** 
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ية متوافقة مع نتائج دراسة أخرى بينت أن نسبة أنتشار جاءت نتائج الدراسة الحال

% لإلناث 9% للرجال و12المرض تكون في الذكور أعلى منه في األناث حيث تقدر بنسبة 

(Kalra  2011خرون , آو). 

حيث وجد أثناء دراسة تأثير بكتريا  ة الحاليةدراسالمع  ا  أظهرت دراسة أخرى تطابق

H.Pylori  مقارنة مع األناث التي 44المسببة لقرحة المعدة أرتفاع األصابة بالذكور بنسبة %

توافقت هذه النتائج مع دراسة  أيضا    Aseel ، .(2010و  Ibtihal)% 39كانت نسبة األصابة 

أن نسبة أنتشار المرض تكون في الذكور  ا الىأشار  انذلال ((David 2009و  Harvey انالباحث

 أعلى منها في األناث.

  Thorsenمن ناحية اخرى فان نتائج الدراسة الحالية كانت غير متوافقة مع دراسة 

ما في الذكور وخصوصا  عند اإلناث أكثر م نسبة إصابة التي أشارت الى أن ((2011خرون آو 

 .التقدم في السن حيث تزداد اإلصابة

  تي الدراسة بحسب الفئات العمريةتوزيع مجموع2-1 -4

( أعداد ونسب االصابة بمرض قرحة المعدة لمجموعتي الدراسة 42يوضح جدول )

بحسب الفئات العمرية اذ أظهرت النتائج في الجدول ان اعلى نسبة اصابة في الفئة العمرية 

( سنة 3140لعمرية )(% وكانت اقل نسبة اصابة ضمن الفئة ا35.087( سنة وبنسبة )2130)

مع وجود فرق معنوي ذي داللة احصائية عالية بين مجاميع الدراسة اذ كانت  (%7.017وبنسبة )

 (.4-2وكما موضح في الجدول )p-value  (p < 0.001** )قيمة 
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 ( الفئات العمرية والنسب المئوية لمجموعتي الدراسة 2 4جدول )

 Study group 

Control Patients 

 

 

 

 

 

Age groups 

(year) 

11 – 20  year 16 11 

% 50 % 19.298% 

21 – 30  year 10 20 

% 31.25 % 35.087% 

31 – 40  year 2 4 

% 6.25 % 7.017 % 

41-50 years 3 10 

% 9.375 % 17.543% 

>50  year 1 12 

 % 3.125% 21.052% 

Total 32 57 

p value <0.001** 

التي اوضحت  1988))خرون آو  Grahamمع نتائج  نتائج الدراسة الحالية متوافقةجاءت 

أكثر  H.Pyloriبكتريا  طةاسبو يحصل فيه االصابة بالقرحة الهضمية ان معدل العمر الذي 

لجهاز الهضمي لقرحة احفز , وتبين أن العمر هو عامل م (39-20في الفئة العمرية من ) شيوعا  

وهذا يكون بسبب التدخين وأستعمال األدوية غير الستيرويدية  قرحةالاألصابة بوزيادة خطر 

ضافة الى عامل مهم هو واألجهاد النفسي باإل, واألنفعال , وتناول الكحول , المضادة لأللتهابات 

H.Pylori .أن مرض القرحة الهضمية يؤثر على  كذلك أثبتت دراسة أخرى في تكون القرحة
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أما ,  عاما  25 في سن  ويكون أكثر شيوعا   في األطفال ا  نادر يكون , ولكن  جميع الفئات العمرية

يكون لديهم خطر األصابة بالقرحة أكثر من النساء حيث يميل خطر قرحة االثني عشر فالرجال 

عامآ أما خطر قرحة المعدة فيبلغ 75 عاما ويستمر حتى سن 25 إلى االرتفاع ابتداء من سن 

 (.David  ، 2009و  Harvey) 65-55ذروته في سن 

    Immunoglogical Studyالدراسة المناعية 24

 Acute phasce proteinالطور الحاد   اتقياس بروتين 241

 CRP ((CReactive Protein   سي التفاعلي بروتينمستوى قياس    1-1-2-4

الدراسة لمجموعتي  يلعافتالسي بروتين  ( نسبة موجبية اختبار4  3يوضح جدول )

كان  للمرضى المصابين بقرحة المعدة( CRP, اذ اشارت نتائج الجدول الى ان موجبية اختبار )

 3مقارنة بمجموعة السيطرة حيث كان  (%(63.15مريضا وبنسبة  57مريضا من مجموع  36

اذا  ذي داللة أحصائية عاليةمع وجود فرق معنوي  %(9.37)وبنسبة  32مرضى من مجموع 

 .(0.000)لــ  P-valueكانت قيمة 

 ( لمجموعتي الدراسةCRP( نسبة موجبية أختبار )34جدول )

 Study group 

Control Patients 

 

CRP 

 

Negative 29 21 

% 90.6% 36.8% 

Positive 3 36 

 % 9.37% 63.15% 

Total 32 57 

p value 0.000*** 
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( التـي 2009خـرون )آو  Jafarzadehجاءت نتائج الدراسـة الحاليـة متوافقـة مـع دراسـة 

المرضـى المصــابين بشـكل ملحـوظ وبفــرق معنـوي  لـدى C بينـت ارتفـاع مسـتويات البـروتين الفعــال 

خــرون آو Minoru  كـذلك جـاءت هـذه الدراســة متوافقـة مـع الدراسـة التـي قــام , و  بالقرحـة الهضـمية

( التــي تشــير الــى أرتفــاع مســتوى البــروتين الفعــال مقارنــة مــع األصــحاء فــي مرضــى قرحــة (2014

 .المعدة

 Cأشارت الى إرتفاع في مستوى البـروتين الفعـال أخرى دراسة  كما طابقت هذه النتائج

دليــل علــى حــدوث األلتهابــات ألنــه هــو تفاعــل المرحلــة  Cبــروتين الفعــال لان المســتويات العاليــة لو 

ويمكــن اســتخدامها  والبيولوجيــة, لــه العديــد مــن الثــار الســريرية  CRPوالحــادة التــي تنشــأ مــن الكبــد 

  .(2000خرون , آو  Ridkerلتشخيص ومتابعة مختلف العمليات االلتهابية )

فـــي ( 2007خـــرون )وآ Boehmeالباحـــث  أيضـــا  تطابقـــت النتـــائج الحاليـــة مـــع نتـــائج 

 أثبتـــتحيـــث  فـــي مرضـــى قرحـــة المعـــدة والتهـــاب المعـــدة CRP))الـــى أرتفـــاع مســـتوى  دراســـة تشـــير

 تنبؤيـة قيمـة ذات تكـون البـيض الـدم كرياتو  التفاعلي C بروتين من المرتفعة المستوياتدراسته أن 

 لألمـــراض أخـــرى أســـباب مـــن يعـــانون الـــذين المرضـــى فـــي للغايـــة النشـــط المعـــدة اللتهـــاب إيجابيـــة

بــروتين ســي تفــاعلي  ( فــي دراســة أخــرى أن2009)و اخــرون Kennellyثبــت او  .الحــادة االلتهابيــة

(CRPلــه )  يريــة ومــع الخايــا البكت و الميتــة يــان طريــق ارتباطــه بســطح الخاوذلــك عــأهميــة كبيــرة

 طة الخايا البلعمية. استنشيط عملية البلعمة بو 

 أثنـاء بروتين يزداد في  تفاعـل المرحلـة الحـادةCRP أن أثبت  ا  أيضوفي دراسة أخرى 

فـي  مهمـا   ا  يـؤدي دور  أن بروتين سي التفـاعلي أخرى ةكذلك أوضحت دراسأي فترة التهابات معدية  

 الخايـــا البلعميـــة وتنشـــيطها مســـتقباتب هـــذا البـــروتين عـــة الخلويـــة و ذلـــك عـــن طريـــق ارتبـــاطالمنا

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jafarzadeh%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19160050
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(Kocazeybek  2003خرون , آو) ,  ضـد  اساسو  يقوم بدور مهم ايضا يالتفاعلان بروتين سي و

 ت لــذلكتميــز بــدوره الفعــال ضــد االلتهابــاااللتهابــات وذلــك بوســاطة  ارتباطــه بالخايــا العدلــة الــذي ي

 الــتخلص مــن اســباب  المــرضعلــى حــث االســتجابة المناعيــة و  CRP وتين ســي التفــاعلي ر بــ عمــلي

 .( Vdanakis  ,2001و John) والخايا الميتة 

التـي تشــير  (2004خـرون )وآ Saribas كـذلك جـاءت النتـائج متفقـة مــع نتـائج الباحـث

فـــي المرضـــى الـــذين يعـــانون مـــن األصـــابة بقرحـــة المعـــدة وقرحـــة  CRPرتفـــاع بمســـتوى الـــى وجـــود إ

حيــث الحــظ وجـود فــروق معنويــة بــين المرضــى مقارنــة  H.Pyloriاألثنـى عشــر المصــاحبة لبكتريــا 

في مرضى التهاب  CRPأن هناك أرتفاع في مستوى بينت دراسة أخرى  كما أتفقت مع باألصحاء.

ــــة الحــــادة مــــن األســــتجابات  CRP معــــاء والجهــــاز الهضــــمي وأناأل ــــي المرحل ــــارز ف ــــروتين ب هــــو ب

الن تهـــيج الجهـــاز الهضـــمي يتميـــز األلتهابيـــة حيـــث يـــؤدي دورآ مهمـــآ فـــي مـــرض التهـــاب األمعـــاء 

هذة السيتوكينات تؤدي  TNFو عامل النخر الورمي  IL-6و  IL-1بتحفيز ثاثة أنترلوكينات هي 

في خايا الكبد وزيـادة تركيـز البازمـا ونتيجـة ألنتشـاره الواضـح فـي أمـراض  CRPالى أرتفاع أنتاج 

 Aqbal) لـه ا  ومضـادلحـدوث اإللتهـاب  ا  مؤيـد عامـة وعـاما   CRPاألمعاء والمعدة يستكشف دور 

  (.2007 خرون ,وآ

(. فــي دراســة لــه 2008خــرون , وآ Ishidaكمــا طابقــت هــذه الدراســة دراســة الباحــث )

الذي أشار الى وجود  CRPالمسببة لقرحة المعدة وبين مستوى  H.Pyloriلبيان العاقة بين بكتريا 

 أرتفاع في المرضى مقارنة باألصحاء.

أرتبـــاط بســـبب  CRPأرتفـــاع فـــي مســـتوى  دراســـة تشـــير الـــىل النتـــائج مطابقـــة جـــاءت 

رئيســي يشــارك فــي اســتجابة المرحلــة  بــروتين يعتبــرو  IL-6 الحركــي الخلــويبمســتوى  CRPمســتوى 
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, الذي يبـدأ فـي  CRP لبروتين دوري إفراز يعمل على تحفيز  IL-6ناإلضافة الى ذلك فإوب الحادة

لتهاب فـي األمعـاء الغليظـة أو األمعـاء الدقيقـة  وبالتـالي السـيتوكينات إلوالدخول الى موقع ال تعميمال

 (.Angerio  ,2005) لتهاباتإلا مؤشرا  لحدوث د  , الذي يع CRP على أفراز االلتهابية تحفز

 Albuminااللبومين قياس  2-1-2-4

مستوى األلبومين لدى المرضى المصابين  في هرت نتائج الدراسة الحالية انخفاضاظ

مقارنة بمجموعة   pg/ml (0.1933±2.0105)إذ بلغت مستوياته عند المرضى بقرحة المعدة

اذا كانت وبفرق معنوي ذي داللة احصائية عالية   pg/ml (0.094 3.595±)االصحاء السيطرة 

 .(4-4( كما موضح في الجدول )0.000)لــ  مساوية P-valueقيمة 

 ةفي مجموعتي الدراس األلبومين( مستوى 4-4جدول )

 

Pg/ml 

                           Study group 

Control Patients 

 

Serum 

Albumin 

Mean 3.595 2.0105 

SD 0.094 0.1933 

p value 0.000 

          p<0.000 ***فرق معنوي عن مجموعة السيطرة عند مستوى

في مصل  IL-6الى ارتفاع مستويات نتيجة نخفاض في معدل األلبومين كان هذا اإل

مرضى قرحة المعدة الذي أدى الى انخفاض مستويات االلبومين والذي سبب ضررا في خايا الكبد 
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, مما يسبب انخفاض مؤشرات سوء التغذية  مما أدى الى أنخفاض قدرة الكبد على انتاج األلبومين

  مرضى قرحة المعدة.ومنها االلبومين في مصل 

( الذي وجد 1977خرون )آو  Lamers دراسة الحالية متوافقة معالنتائج  جاءت

حيث كان معدل األلبومين  وقرحة األثني عشر األلبومين في مصل مرضى قرحة المعدة انخفاض

 ما تطابقت معك .جود فرق معنويعي في المرضى مقارنة باألصحاء وبو أقل من المعدل الطبي

نخفاض مستوى البومين الدم في المرضى المصابين بالقرحة الهضمية أشارت الى إ دراسة أخرى

  (. 2013خرون ,وآ Cheng) حيث أثبت ان نقص األلبومين يقلل من شفاء القرحة الهضمية

ذين في المرضى ال بومين الدمان نقص الأظهرت دراسة أخرى  أتفقت دراستنا مع

أن  إذ زيادة عوامل الخطر للقرحة النازفة يؤدي الى العقاقير غير الستيرويديةأستخدام يعانون من 

سبب نزيف بومين المصل يؤثر على التئام القرحة الهضمية وتالسوء التغذية وانخفاض مستويات 

ن قيم ا أثبتت دراسة حديثة وكانت الدراسة متفقة مع . 2016)خرون ,آو  (Yun  القرحة الهضمية

   مقارنة االصحاء أمراض الجهاز الهضميين بمصابالمنخفضة عند كانت  األلبومينويات مست

)Gonzalez , وكذلك أتفقت مع دراسة   .)2012 وآخرونElgazzar ( الذي 2012وأخرون )

أشار الى ان المرضى المصابين بقرحة المعدة يكون مستوى األلبومين منخفض لديهم وأن أرتفاع 

 مستوى األلبومين له دور في الشفاء من القرحة.

, كما ان  يثبط من وظيفة الخايا الكبدية لتخليق االلبومين IL-6ان ارتفاع 

االلبومين يؤشر الى حالة سوء التغذية لدى وانخفاض مستويات IL-6 ارتفاع مستويات 

 (. 2014, خرونآو   (Bossolaالمرضى
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 بروتينات المتمم 2-2-4 

 C4 و C3 اتبروتينقياس  1-2-2-4 

لدى المرضى المصابين  C3مستوى في انخفاض وجود أظهرت نتائج الدراسة الحالية 

± 481.418االصحاء السيطرة )مقارنة بمجموعة   mg/dl (25.168±  182.173بقرحة المعدة )

501.565 )mg/dl   وعند المقارنة اإلحصائية بين المجاميع المدروسة أظهر التحليل اإلحصائي

لدى ( 0.000)مساوية لــ  P-valueاذا كانت قيمة ذي داللة احصائية عالية وجود فرق معنوي 

 .(4-5كما موضح في الجدول )مجموعة السيطرة ب مرضى قرحة المعدة مقارنة  

 مع مجموعتي الدراسة C4  ,C3( مقارنة بروتينات المتمم  5-4الجدول )

mg/dl Study group P value 

Control Patients 

C3 Mean 481.418 182.173  

0.000 

SD 501.565 25.168 

C4 Mean 17.403 91.252  

0.000 

SD 7.493 34.978 

 p<0.000يوجد فرق احصائي معنوي عالي  =**

الذي  (1997)خرون آو  Berstadالباحث  جاءت هذه النتائج متفقة مع ما توصل إليه

 حيث بين أن منشط بكميات قليلة على سطح الخايا الظهارية في المعدة  C3 ظهورالى  أشار
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C3 لدى مرضى التهاب المعدة الناتج عن بكتريا  وتجويفها المعدة بكميات قليلة في جسم وافريت

H.pylori في مصول مرضى قرحة  سبب وجوده بنسب منخفضةوهذا قد يوضح  , أو بدونها

 لدراسة.المعدة المشمولين با

لدى  C3عدم ارتفاع مستوى الذي أشار الى Al-Any  (2005) كما طابقت دراسة

الحظ وجود أنخفاض في مستوى  إذ في مصل المرضى مقارنة  باالصحاء مرضى التهاب المعدة

C3.  كما أظهرت دراسة أخرى الى وجود أنخفاض في مستوىC3  في دراسة حول تفاقم بكتريا

H.Pylori المسببة لأللتهابات المعدة (Jia 2016خرون ، وآ.) 

في مصل مرضى  C4المتمم  بروتينرتفاع مستوى إلدراسة الحالية ظهرت نتائج اأ كما

  17.403مقارنة  بمجموعة السيطرة ) ,mg/dl  ( 34.978 91.252)وبنسبة  قرحة المعدة

7.493) Mg/dL وكانت قيمة ب هذا االرتفاع داللة معنوية عالية, وقد أكتس P-value 

(0.000.) 

( من أن االصابة 2003) آخرونو  Ismailاتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما جاء به 

في مصل دم  C4زيادة مستوى على تحث ي حالة التهاب المعدة المزمن ف H.pyloriببكتريا 

ان وجود خايا من خال المسار الكاسيكي, و ط نظام المتمم يتنشالتي تؤدي الى زيادة , المرضى 

,  لدى المرضى مقارنة  باالصحاء C4تؤدي الى زيادة انتاج مكون المتمم سوف العدلة المنشطة 

 .في تنظيم انتاج المتمم عامة   الفعال أثره IL-10الخلوي  لوسيطلواقترح من خال دراسته ان 

 C4المتمم  أن ارتفاع مستوىإلى أشارت  دراسة أخرى كما جاءت النتائج متفقة مع

لدى المرضى المصابين باألمراض المعدية المعوية والتهاب المعدة المزمن عامة والتهاب المعدة 

على أهمية نظام , وأكد  C3المزمن السطحي خاصة  فيما انخفض المستوى المصلي لمكون المتمم 
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الى يتضح من ذلك  .(2004خرون آو  Copeland)التهاب المعدة المزمن  المتمم في أمراض

نظام المتمم في االستجابة المناعية الموضعية اللتهاب المعدة المزمن  يقوم بهالدور المهم الذي 

 الباحث مع دراسة ولكن هذه الدراسة التتفق , واالمراض المعوية H.pyloriووجود بكتريا 

(Amer التي تشير الى وجود أنخفاض في مستوى 2014خرون ، وآ )C4  في المرضى المصابين

 .المسببة لقرحة المعدة H.Pyloriببكتريا 

   IgA , IgM , IgGمستوى الكلوبيولينات المناعية قياس  3-2-4

في مستوى الكلوبيولينات المناعية في  ئج الدراسة الحالية وجود تفاوتأظهرت نتا

 > Pوقد اكتسب هذا االختاف داللة معنوية )مقارنة بمجموعة السيطرة قرحة المعدة مرضى 

ي وجود فرق , وعند المقارنة اإلحصائية بين المجاميع المدروسة أظهر التحليل اإلحصائ (0.001

 .(4-6موضح في الجدول )كما  مقارنة  بمجموعة السيطرة موعة المرضىلدى مج معنوي

 ةفي مجموعتي الدراس IgA , IgM , IgG( مستوى الكلوبيولينات المناعية 6-4جدول )

mg/dl Control Patients P value 

 

IgA 

Mean 150.120 473.501  

0.000 

SD 26.493 32.888 

 

IgG 

Mean 179.375 821.559  

0.001 

SD 36.996 59.375 

 

IgM 

Mean 303.615 203.957  

   0.000 
SD 28.913 19.848 
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 قرحة المعدةى مرضى لد IgAمستوى في الدراسة الحالية ارتفاع نتائج تظهر 

(32.888 473.501) ( 150.120مقارنة  مع مجموعة السيطرة   26.493)  جود بو و

 P-valueاذا كانت قيمة  طرةفرق معنوي عاٍل لدى مجاميع المرضى مقارنة  بمجموعة السي

قرحة المعدة  مرضى لدى IgGارتفاع مستوى  كما أظهرت النتائج .(0.000مساوية لــ )

,  ( 36.996  179.375مقارنة  مع مجموعة السيطرة ) (59.375821.559) وبنسبة

لدى مجاميع المرضى  جود فرق معنويبو ( و P <0.001وقد أكتسب االرتفاع داللة معنوية )

لدى  IgM مستوى بينما أظهرت النتائج وجود إنخفاض في مقارنة  بمجموعة السيطرة.

( مقارنة  بمجموعة السيطرة  19.848 203.957)  مرضى قرحة المعدة وبنسبة

(303.615  28.913) ظهر وجود أة , وعند المقارنة االحصائية بين المجاميع المدروس

 P-valueاذا كانت قيمة  لسيطرةفرق معنوي لدى مرضى قرحة المعدة مقارنة  بمجموعة ا

 .0.000))مساوية لــ 

في  IgGو  IgAأظهرت عدة دراسات وجود زيادة معنوية في مستوى األضداد 

 نتائج تاتفقثني عشر وقرحة المعدة , و وقرحة األمصول المرضى المصابين بإلتهاب المعدة 

( من ارتفاع مستوى 1995) خرونآو  Veenendaalمع ما جاء به الباحث الحالية الدراسة 

 H.pyloi ا  لدى المرضى المصابين بالقرحة الناتجة عنمعنوي IgGو IgAالكلوبيولينات المناعية 

ة المناعية في االستجاب IgA , والحظ ايضا  أرتفاع درجة االلتهابويزداد االرتفاع مع زيادة 

يؤدي  بأمراض المعدة أن اإلصابةأظهرت  دراسات أخرى طابقت, كما  المعدةوأمراض اللتهاب 

يشارك في منع  IgA, واقترح من خال دراسته أن إنتاج  IgAإلى ارتفاع معنوي في مستوى 

كما أشار (.  2005, خرونآو  Akhiani)اإلصابة واختزال انتشار االلتهاب في مخاطية المعدة 

  . IgAفي دراسة له الى وجود أرتفاع في مستوى  (1996خرون )وآ Andersenالباحث 



                      62                                           :النتائج والمناقشةالفصل الرابع

و  Jafarzadehالباحث من قبل للنتائج التي قدمت  جاءت هذه النتائج مطابقة

Salari  الى ارتفاع مستوى الضد المناعي  أشارت ماله في دراسةIgG  في المرضى المصابين

وجاءت هذه النتائج  .Salari   ,(2006و H.pylori ( Jafarzadehبكتريا و  هضمية قرحة الالب

 لضدارتفاع المستوى الكلي لالذي أشار الى Al-Any (2005 )متفقة مع دراسة الباحث  ا  أيض

IgG ببكتريا  مصابينلدى المرضى الH.pylori صابينقرحة المعدة مقارنة بغير المالمسببة ل .

في مصل المرضى المصابين بالقرحة  IgGكما أشارت دراسة أخرى أن هناك زيادة في مستوى 

الهضمية من خال دراسة للكشف عن األجسام المضادة في حاالت القرحة الهضمية حيث لوحظ 

في مرضى قرحة المعدة واألثني  IgAو  IgGزيادة معنوية في مستوى األجسام المضادة 

المرضى  فيIgG كذلك أظهرت دراسات أخرى الى أرتفاع  . 1993)خرون ,آو  Begumعشر)

 H.Pyloriالمصابين بالقرحة حيث أشار الى أن المرضى المصابين بقرحة المعدة الناتجة عن 

كما أشار  (.1995 خرون ,آو  Veenendaalيؤدي الى زياد أنتاج أألجسام المضادة )

Matasukawa  وKato ( (2011دراسة لمعرفة مستوى الكلوبيولينات المناعية لدى المرضى  في

 IgGأن مستوى الكلوبيولينات المناعية  H.Pyloriالمصابين بالقرحة الهضمية المصاحبة لبكتريا 

أيضآ طابقت هذي النتائج دراسة أخرى تشير الى أرتفاع  .لدى المرضى ا  يكون مرتفع IgAو 

المسببة لقرحة المعدة في مصر  H.pyloriفي المرضى المصابين ببكتريا  IgGمستوى 

( Shady 2015خرون , وآ). 

( الذي أشار إلى ارتفاع مستوى 2001خرون )آو Ishii  وأظهرت دراسة أخرى قام بها

IgG واألمراض , المعدة  ةوقرح, االثني عشري  ةفي مصول مرضى التهاب المعدة المزمن وقرح

 ياتكالمنشطة تحت تأثير الحر  Bتنتج من خايا  IgG, وقد وجد ان  المعوية عامة  المعدية 

 H.pyloriالكلي ووجود بكتريا  IgGالخلوية والحظ أيضا  وجود عاقة قوية بين ارتفاع مستوى 
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في مستوى معنوي  فيما أشارت دراسة حديثة الى وجود أرتفاع لدى مرضى التهاب المعدة المزمن. 

IgG  ( لدى مرضى القرحة الهضمية مقارنة بمجموعة السيطرةMaria 2015خرون ,وآ .)  كما

المسببة  H.Pyloriفي المرضى المصابين ببكتريا  IgA ,IgGأشارت دراسة أخرى الى أرتفاع 

 (2014خرون ، وآ Amer) لقرحة المعدة

 IgMمستوى  إنخفاضمع بعض الدراسات التي تؤكد  الدراسة الحالية متفقةوجاءت نتائج 

كلوبيولين في مستوى ال وجود إنخفاضاشار الباحث الى  , حيث دى مرضى التهاب المعدة المزمنل

بينما   H.pyloriفي مجاميع مرضى التهاب المعدة المزمن الناتج غالبا  من بكتريا  IgMالمناعي 

 IgG (Hameed   و  IgAرتفاع معنوي في قيم الكلوبولينات المناعيةإأظهرت تلك الدراسة وجود 

لدى المرضى  IgMمستوى في نخفاض إوجود  أشارت الى دراسة أخرى طابقت, كما  (2007,

 H.pylori اإلصابة ببكتريامنها التهاب المعدة الناتج عن المصابين بامراض الجهاز الهضمي 

 IgAو IgG, فيما ارتفع مستوى كل من  عند مقارنتها بقيمها الطبيعية وأمراض القرحة الهضمية

 (.Al-Dhaher ,2001) المرضى نفس صولمفي 

الى أنخفاض  (2007خرون )آو  Matsukawaأيضآ طابقت هذه النتائج ماجاء به الباحث 

نتيجة  H.pylori في مصل المرضى المصابين بقرحة المعدة و IgGوأرتفاع  IgMمستوى 

 ألستجابة الجهاز المناعي أللتهاب وأمراض المعدة.

    Serum Level of Cytokinesمستوى الحركيات الخلوية في المصل 4-2-4

 في المصل (  (IL-6قياس مستوى البين االبيضاضي  1-4-2-4

 ةلدى المرضى المصابين بقرحة المعد -IL 6اظهرت نتائج الدراسة الحالية ارتفاع مستوى 

https://www.hindawi.com/47309125/
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  80.06) ± ml  (48.65  /pg  38.20مقارنة بمجموعة االصحاء السيطرة) ± (16.12  

pg/ml  ( 0.001وبفرق معنوي ذي داللة احصائية عالية < p  كما موضح في الجدول )
(7-4). 

 في مجموعتي الدراسة -IL 6( مستوى البين البيضاضي  7-4جدول )

 

                    Pg/ml 

                          Study group 

       Control Patients 

 

 

Serum IL-6 

      Mean  

         38.20 

 

80.06 

        SD      

        16.12 

 

48.65 

 

Pvalue 

  

                          0.001 

في مصل المرضى  IL-6 السادس بيضاضيالبين اإل رتفاع مستوىإدراسة الحالية تؤكد الان نتائج 

زيادة في عملية االلتهاب مما يؤدي الى استجابة ال نتيجة, وهذا يحدث المصابين بقرحة المعدة 

النفسية مثل الضغط والخوف  العوامل ا المناعية وكذلك اشتراكالجهاز المناعي وتنشيط الخاي

  ماتوصل اليه الباحث مع جاءت نتائج دراسة الحالية متفقة , IL-6 مستويات ةواالجهاد بزياد

Haghazali  هناك عاقة كبيرة بين أرتفاع حيث وجد ان  (2011خرون )آوIL-6  ومرض القرحة

الى أرتفاع  أخرى تشير. كذلك أتفقت هذه الدراسة مع دراسة H.Pylori الهضمية واألصابة ببكتريا

في مصل مرضى قرحة المعدة والتهاب المعدة والمرضى المصابين ببكتريا  IL-6مستوى 

H.Pylori  وأرتفاعIL-6 يعود لألستجابة المناعية للجسم من خال نوعين من االستجابة المناعية 

 ,TH1  وTH2 ويمكن تمييزها عن بعضها البعض من قبل السايتوكينات التي تفرز من كل ,
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 IL-12و  IL-2  proinflammatory cytokinesالسيتوكيناتالتي تفرز Th1 وهي  منهما

 .IL-6التي تفرز Th2 و  tumor necrosis factor (TNF- α) و interferon (IFN- γ)و

(Salim  2016) خرون ,آو. 

زيادة أن هناك التي أشارت  (2010)خرون آو Sugimoto الباحث  طابقت دراسةفيما 

فيه وانخفاض كبير  H.Pylori في التهاب المعدة المرتبطة بالملوية البوابية IL-6 مستوياتفي 

وذلك ألن هذه السيتوكينات الموالية لالتهابات في الغشاء المخاطي  هذه البكتريابعد القضاء على 

وان مستوى  H.Pylori افي المعدة تنتج عن طريق الخايا االلتهابية التي تنشطها األصابة ببكتري

IL-6  ويكون رتبط مع مستوى التهاب الغشاء المخاطي في المعدة يالغشاء المخاطي في المعدة في

أشارت  .من التهاب المعدة منه أعلى في المرضى الذين يعانون من سرطان المعدة IL-6 مستوى

عامل  IL-6مما يجعل  ترتفع عند مرضى القرحة الهضمية IL-6ان مستويات  دراسة أخرى

2008 خرون ,آو  Liao) اض سرطان المعدةوكذلك منبئ ألمر  نبئ جيد المراض القرحةخطورة وم

في  IL-6 البين اإلبيضاضي السادس مستوىفي اع ارتف أظهرت وجود دراسة وأتفقت النتائج مع (.

الوسائط هذه  مما يوضح دور الذين يعانون من مرض قرحة المعدةالمرضى  لدىالعصارة المعدية 

العصارة المعدية عند المرضى  يف IL-6 , كما يزداد مستوى مرضآلية حدوث هذا ال يف الخلوية

مصابة مما الغير ا قورنت بالحاالت زيادة لها داللة إحصائية إذا م H.Pyloriبكتريا ابين بالمص

 Mahmoud) ةالمعد يف يإفراز مادة اإلنترلوكين االلتهابزيادة  يف بكتريايوضح دور هذه ال

 . 2013)خرون ,آو 

هضمية كانت أن التهابات القرحة الأظهرت دراسة أخرى  كانت الدراسة متفقة معكذلك 

 تفقت مع دراسة(. واHsu  ,2010و   Tsai) IL-6مع زيادة التعبير عن  ا  ترتبط ارتباطا وثيق

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kivrak%20Salim%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27196487
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sugimoto%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20222161
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في المرضى المصابين  IL-6مستوى في ارتفاع  ذي وجدال (2009) خرونآو  aTomitالباحث 

 autocrine and paracrine (Leeنمو الورم من خال مسارات  يعززIL-6 أن و بقرحة المعدة. 

في آليات الدفاع المضيف كرسول بين المناعة الفطرية  مهما   دورا   IL-6 ؤديي (.2010,  خرونآو 

 منفي الخايا التائية ويعزز إنتاج الغلوبيولينات المناعية  IFN, من خال تحفيز إنتاج  والمتكيفة

  .(1997 خرون ,آو  Curfs) المنشطة Bالخايا 

خرون وآ Mahmoudكذلك جاءت نتائج هذه الدراسة مطابقة لدراسة الباحث 

واألثني ، بقرحة المعدة  في المرضى المصابين IL-8و  IL-6في دراسة لتحديد مستوى  (2013)

فى كل من عينات  IL-8و  IL-6 اإلنترلوكينات االلتهابيةارتفاع مستوى  عشر التي أشارت الى

ر مما عش ينون من مرض قرحة المعدة أو االثنالبازما والعصارة المعدية فى المرضى الذين يعا

فى  IL-8, كما يزداد مستوى  ضفى آلية حدوث هذا المر  الوسائط الخلويةيوضح دور هذه 

زيادة لها داللة وهذه الالعصارة المعدية عند المرضى المصابين بالجرثومة الحلزونية المعدية 

هذه الجرثومة فى زيادة إفراز   أثر, مما يوضح  مصابةالغير ية إذا ما قورنت بالحاالت إحصائ

 .فى المعدة IL-8و  IL-6حركيات الخلوية اإللتهابية ال

 في المصل(  (IL-10قياس مستوى البين االبيضاضي 2-4-2-4

لدى المرضى المصابين بقرحة  -IL 10ئج الدراسة الحالية ارتفاع مستوى اظهرت نتا

 pg/ml (20.65±(56.20مقارنة بمجموعة االصحاء السيطرة  ml/pg( 32.64±67.03)المعدة 

 .(4-8)جدول كما موضح في ال ( p > 0.001)ذي داللة أحصائية عالية  فرق معنوي مع وجود
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 تي الدراسةفي مجموع -IL 10 ( مستوى البين البيضاضي8-4جدول )

 

                      Pg/ml 

                      Study group 

            Control       Patients 

 

 

Serum IL-10 

 

Mean 

 

56.20 

 

67.03 

 

SD 

 

20.65 

 

32.64 

 

                  Pvalue 

 

0.001 

( الذي ذكر في (2015 خرونآو  Ramisجاءت نتائج الدراسة الحالية متوافقة مع دراسة 

رضى المصابين بقرحة مالبشكل ملحوظ في  البين االبيضاضي العاشردراسته ارتفاع مستويات 

  . H.Pylori المعدة والمصابين ببكتريا

 البين االبيضاضي العاشران مستويات  دراسة اخرى مماثلة طابقت النتائج الحالية

 حيث أن , H.Pyloriمرضى المصابين بالقرحة المصاحبة لوجود بكتريا الفي تزداد بشكل كبير 

IL-10   تهاب المعدةلإل المناعيةشدة االستجابة  في تحديد رئيسيا   ا  لعب دور يفي الواقع (Bodger 

من قبل مجموعة  IL-10فتقوم بانتاج بالمرض نتيجة لألصابة  TH1أستجابة  فيتم 2001). , 

وأتفقت مع  (. 1997خرون ,آو  Elios) وال سيما الخايا البائية , الخايامتنوعة من أنواع 

ان االشخاص  IL-10في دراسة وراثة لمتعدد جيني للوسيط الخلوي  2012)خرون )آو   Kimدراسة

ان و  IL-10الذين يعانون من األصابة بأمراض المعدة الناتجة عن البكتريا ترتفع لديهم مستويات 

,  H.Pyloriلوجود بكتريا  مرضىالمستويات البين االبيضاضي العاشر تزداد بشكل كبير في 

  أللتهاب المعدة المناعيةفي الواقع يلعب دورا رئيسيا في تحديد شدة االستجابة  IL-10 حيث أن
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خرون آو  Hidaهذه النتائج غير مطابقة للنتائج الذي جاء بها الباحث  جاءت

في المرضى المصابين بقرحة  IL-10( الذي أثبت أنه لم يظهر اي تغيير في مستوى 1999)

دراسة أخرى أشارت الى وجود أرتفاع ملحوظ بينما طابقت  المعدة والتهابات المعدة وبين السليمين.

خرون آو  Haqhazaliفي المرضى المصابين بقرحة المعدة واألثني عشر ) IL-10في مستوى 

,2011 .) 

إلى ارتباط الذي أشار ( 1998وجماعته ) Elenkovالباحث  أتفقت مع دراسةأيضا  

مع الزيادة في إنتاج الهستامين في الغشاء  H.pyloriالمعدة الناتج غالبا  عن بكتريا  اتالتهاب

في مصل الدم باإلضافة  IL-10, وأن هذه الزيادة سوف تعمل على زيادة إنتاج  المخاطي للمعدة

بوصفها  ا  مهم ا  دور  ؤديأخرى قد ت تراكيز الهستامين سوف تحث وسائط التهابيةإلى أن زيادة 

  IL-10لـ, وأن الوظيفة االساسية  هم في نشوء وانتشار اإلصابة بالبكترياسي   ا  إضافي ا  إمراضي عاما  

 Kohler و Girndtهي تثبيط وتقييد التفاعات االلتهابية كأحد وسائل الدفاع ضد المرض )

 . ( 2008خرون ,آو  Danitowiczإضافة إلى دوره المركزي في االستجابة المناعية ) ( 2003,

وهو الوسيط الذي   IL-10 أشارت الى أرتفاع في مستوى حديثة ةدراس أتفقت مع

المحفزة من قبل  PMN Polymorphonuclear neutrophilsإنتاج خايا  يعمل على تثبيط

 خرون ,آو  Elbim) للتخلص من الممرض وفعاليتها المضادة للبكترياالبكتريا ووظائفها البلعمية 

2001.) 

بسبب إرتباط  IL-10وجود أرتفاع في مستوى دراسة أخرى تشير إلى  طابقتبينما 

المسببة لقرحة المعدة والتهابات  H.pyloriبمدى استعمار وعوامل ضراوة بكتريا  IL-10انتاج 

 (. 2005خرون ,آو   (Dlugovitzkyالمعدة المزمنة
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يحث آليات الهروب  IL-10( الى إن إنتاج 2007خرون )آو  Leeفيما أشارت  

 .H.pyloriالمناعي لبكتريا 

  ألصابة بقرحة المعدةفي ا التدخين تأثير3-4 

كـان  قرحـة المعـدةنتائج ان االشخاص المدخنين  للمرضى المصـابين بمـرض الشارت أ

كــان عــدد األشــخاص %( فــي حــين 61.4وبنســبة ) ا  مريضــ ا  ( شخصــ57مــن مجمــوع ) ا  ( مريضـ35)

امــــا  ).%(12.6وبنســــبة  ا  ســــليم ا  شخصــــ (32) ( مــــن مجمــــوع5) الســــيطرةالمــــدخنين مــــن مجموعــــة 

وبنســـــبة  ا  مريضــــ ا  ( شخصـــــ57مـــــن مجمــــوع ) ا  ( شخصــــ22) لمرضــــى غيــــر المـــــدخنين  فقــــد كـــــانا

مــن  ا  شخصــ27 ) ) كــانيــر المــدخنين لمجموعــة الســيطرة االشــخاص غ عــدد %( فــي حــين38.5)

بين مع وجود فرق معنوي ذي داللة أحصائية عالية ( 84.3%وبنسبة ) ا  سليم ا  ( شخص32مجموع )

كمـا هـو موضـح فـي الجـدول ( 0.000مسـاوية لـــ )  P-valueاذا كانـت قيمـة  .مجموعتي الدراسـة 

(9-4 ). 
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 نسب المدخنين وغير المدخنين في مجموعتي الدراسة( 4-9جدول )

 ان التـدخينأشـار الـى  إذ Eastwood  ((1988جنتائج جـاءت متوافقـة  مـع نتـائال هذه

 الهضـمية القرحـة مـرض لتطـور خطـر عامـل السجائر تدخين أنو  رحة الهضميةالق مرضة بقله عا

 الجهــاز وظيفــة علــى تــأثيره باألضــافة الــى , المعــدة حمــض إفــراز زيــادة علــى تــأثير لــه يكــون إذ

وطابقـــت دراســـة  .الهضـــمية القرحـــة مـــرض فـــي التســـبب فـــي تســـهم أن يمكـــن التـــي العلـــوي الهضـــمي

المدخنين هم أكثر تعرضـا  للقرحـة الن  ( اللذان أشارا الى أن2010) Simonو  Jerome الباحثان 

المخـاط ممـا  النيكوتين الموجود في السـجائر يعمـل علـى زيـادة إنتـاج حمـض المعـدة ويقلـل مـن إفـراز

  .بالقرحة يزيد من خطر اإلصابة

 القرحةن التدخين واعراض وجود عاقة بيأظهرت  أخرىدراسة  كانت متفقة معوكذلك 

 حيـث القرحـة الهضـميةط بقـوة مـع الـذي يـرتب , مـع الضـغط النفسـي , وقد وجد ان التدخين له عاقة

 المعدة حمض إفراز زيادةو  زيتحفيعمل على  التدخين ن  وا   , كبيرة سلبية آثار لها والنيكوتين التدخين

 Study group 

Control Patients 

Smoking Smoking 5 35 

% 12.6% 61.4% 

None Smoking 27 22 

  84.3% 38.5% 

Total 32 57 

P value 0.000 



                      71                                           :النتائج والمناقشةالفصل الرابع

 الجداريــة يــةالخا قــدرة زيــادة إلــى ذلــك ويرجــع نالهســتامي بواســطة H2 مســتقبات تحفيــز خــال مــن

 طريــق عــن البيبســينوجين إفــراز زحفــي والنيكــوتين التــدخينن وكــذلك فــإ , المــدخنين فــي علــى األفــراز

 فــي بروســتاغاندينال  ليــقلت ويعمــل علــى فرازيــةاإل قــدرتها تعزيــز مــع أو ةالرئيســ الخايــا عــدد زيــادة

 Maity) .للتقــــرح عرضــــة المخــــاطي الغشــــاء يجعــــل ممــــا فــــي المــــدخنين لمعــــدةل يالمخــــاط الغشــــاء

 فـي دراسـة  )2012)آخـرون و  Zhang الباحـث كذلك تطابقت الدراسة مع دراسة (.2003 خرون ,وآ

وان  قرحــةال بزيــادة وثيقــا ارتباطــا يــرتبط الســجائر تــدخين أن تبــين وقــد التــدخين وقرحــة المعــدة علــى

يعمــل علــى زيــادة إفــراز حمــض المعــدة فيجعــل الطبقــة المخاطيــة عرضــة للتقــرح باإلضــافة  التــدخين

 platelet activating factor (PAF).   الدموية الصفائح تفعيل عامل إنتاج زيادة في

 التســبب مــع إيجابيــا يــرتبط الســجائر تــدخين ن  إظهــرت  دراســة حديثــة أتفقــت النتــائج مــع

 النشـطة ومكوناتهـا السـجائر دخـان أن بينـت الدراسـة وقـد. القرحـة شـفاء وتـأخير الهضمية القرحة في

 الغشــاء فــي الــدم تــدفق وانخفــاض , الخايــا تجديــد وتمنــع , المخاطيــة الخايــا مــوت يســبب أن يمكــن

 الجهـاز سـرطان مـن مختلفـة ألنـواع مسـتقل خطـر عامـل أيضـا هـو السـجائر تـدخينوأن  , المخاطي

 Macready (2009)وكانت النتائج مطابقة لنتائج الباحث  .2014)خرون , وآ (Chan الهضمي

 الذي أشار الى وجود عاقة بين التدخين والقرحة من خال حدوث أضرار في عملية الهضم.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22300077
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 conclusionsاألستنتاجات 

 أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن نسبة اإلصابة بقرحة المعدة في الذكور أعلى منها في اإلناث _1

في ضوء نتائج و كانت هي األكثر تعرضًا لإلصابة ( سنة 30-21، فضاًل عن ان الفئة العمرية )

 :  يةتة االم التوصل الى االستنتاجات الرئيسالدراسة الحالية ت

وأنخفاض بروتين الطور  CRPبروتين الطور الحاد بروتين سي التفاعلي  ارتفاع مستوى2 _ 

 الحاد األلبومين في مصل مرضى قرحة المعدة عند المقارنة بمجموعة السيطرة.

حظ وجود فروقات في مصول مرضى قرحة المعدة ولم يل C3وجد أنخفاض في بروتين المتمم  _3 

السيطرة في حين ارتفع مستوى بروتين مجموعة معنوية في مستواه عند مقارنة مجموعة المرضى ب

معنويًا في مصول مرضى قرحة المعدة مقارنة بالسيطره وهذا يوضح دور مكون المتمم  C4المتمم 

C4 في االستجابة المناعية الموضعية لمرض قرحة المعدة. 

بينما مرضى قرحة المعدة معنويًا في مصول  IgG ، IgAارتفاع مستوى الكلوبيولين المناعي  4 _

في مصل الدم. مما يوضح الدور المهم الذي تؤديه الكلوبيولينات  منخفض IgMكان مستوى 

 قرحة المعدة.ابية لمرضى المناعية في العمليات االلته

 مرضى قرحة المعدة في مصل (IL-10 , IL-6)ارتفاع معنوي في مستوى الحركيات الخلوية  5 _

 .ةمقارنة بمجموعة السيطر 

 األستنتاجات
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 نسبة اإلصابةوأن  التدخين من العوامل التي تؤدي الى حدوث القرحة أظهرت الدراسة أن -6

 بين المدخنين أعلى منها من غير المدخنين. بقرحة المعدة
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 Recommendations التوصيات

 وصفهاب IL-3  ،IL-5 ، IL-8 ، IL-18 IL-33قياس مستوى حركيات خلوية أخرى مثل 1

Chemokines .لدى المرضى المصابين بقرحة المعدة 

 جراء دراسة مناعية نسيجية لدى المرضى المصابين بقرحة المعدة.إ -2

لدى  IL-6ط الخلوي يللوس  cytokine polymorphismالطرز الوراثية جراء دراسةإ3- 

 المرضى المصابين بقرحة المعدة.

 لتوضيح العالقة  بين التدخين وقرحة المعدة . نسيجية جراء دراسةإ -4

  

 التوصيات
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 (1الملحق رقم )

 استمارة معلومات عن المريض  
 

 رقم العينة
 

  تاريخ اخذ العينة 

  اسم المريض 

 الجنس
 

 العمر
 

  تاريخ االصابة 

  العالجات المستخدمة 

  هل يعاني من امراض اخرى 

  مدخن ام ال            
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هل اخذ مضادات التهابات قبل فترة قصيرة 
 وعين او ثالثة ( من فحص الناظور)اسب

 

   آلتية:هل يعاني من االعراض ا

  فقر الدم 

  الم البطن

  مع حموضة او بدون حموضة للمعدة  حرقة

  غثيان وتقي

  ن الوزن او فقدان الشهية للطعام نقصا

  ز اسود متاخر او براز مصحوب بدمبرا

 



Summary 

Gastric ulcer disease is one of the most widespread major health 

problems in the world, caused by damage to the mucous membrane of the 

stomach due to imbalance between naturally occurring defensive factors 

such as mucus, prostaglandins and aggressive factors such as hydrochloric 

acid, Digestive juices and pepsin secretion. The infection depends on the 

type of pathogen and its effectiveness, as well as the strength of the 

inflammatory and immunological response (cellular and intercostal) of the 

host. The present study was conducted with the aim of evaluating some 

serological criteria, that can explain the effect of certain immunological and 

inflammatory factors on Pathological condition in patients with stomach 

ulcers. 

The study was conducted in Baquba Teaching Hospital in the 

province of Diyala unit endoscopy confined during the period of time 

between 20/10/2016 to 1/2/2017, a total of 57 samples of patients with 

gastric ulcers who suffered from indigestion symptoms were collected after 

diagnosis by specialized physicians who were then subjected to gastric 

examination to ascertain the presence of the disease the number of males 

(41) was (71.92%), the number of females was 16 and (28.07%) their ages 

ranged from 11 to 75 years, with an average age of (17.26±36.35), and the 

collection of 32 samples of healthy people gathered as a group control and 

the number of males( 9) by (28.12%) and the number of females (23) and 

percentage (71.87%) aged (10-50 years) at a rate of age (9.90±23.0). The 

positive protein C test was studied using the latex test based on the 

presence the of agglutination of its absence. The albumin test was 

performed using Bromocresol Green method and the components of 

complement C3 and C4 were tested using a single radial spread singular 



method  and depending on  on the ring diameter of sedimentation formed, 

IgA, IgG, IgM antibodies were also used in the single immunodeficiency 

method and IL-6 and IL-10 cellular motility was tested using enzyme-

linked immunosorption assay technology. 

The study showed the following results:        

1) The results of the study showed that the percentage of infection in males 

is higher by (71.92%) than in females (28.07%) with gastric ulcers. 

2) The study showed that the highest rate of infection was in the age group 

(21-30) years, with a rate of (35.087)% and the lowest percentage among 

the age group (31-40) years and by (7.017)%. 

3) The results of the levels of acute phase proteins as follows: 

- The high level of C-reactive protein (CRP) in the serum group of gastric 

ulcer patients was (63.15%) compared to the control group (9.37%). 

- Decreased level of albumin in the serum of gastric ulcer patients by 

(0.1933± 2.0105) pg / ml compared to control group (0.094± 3.595) pg / 

ml. 

4) The results for the levels of C3 and C4 complement proteins were as 

follows: 

- There was a decrease in the level of C3 in gastric ulcer patients by 

(182.173 ± 25.168) mg / dl compared to the control group at (481.418 ± 

501.565) mg / dl. 

- The high level of C4 serum in the gastric ulcer group was (34.978 ± 

91.252) Mg / dL compared to the control group by (7.493 ±  17.403) Mg / 

dL at the level of (P =0.000). 



5) Results for immunoglobulin levels were as follows: 

- High serum IgA levels of serum in patients with gastric ulcer (32.888 ± 

473.501)) compared to control group (26.493 ±  150.120) dL at the level of 

(P =0.000). 

- High serum IgG levels in patients with gastric ulcer )59.375  821.559 ( 

compared to control group ) 36.996 179.375  ) dL at the level of (P 

<0.001). 

- A decrease in IgM level between the group of patients by (19.848  

203.957) compared to control group (28.913  303.615 ) at a significant 

level (P =0.000). 

6) The results for cellular cytokines were as follows: 

- Elevation of the IL-6 level in the serum group of gastric ulcer patients by 

(48.65± 80.06) ml / pg compared to control group by (16.12 ± 38.20) pg / 

ml) at a significant level (P <0.001). 

- Elevation of the IL-10 level in the serum group of gastric ulcer patients by 

(32.64 ± 67.03) ml / pg compared to control group at (20.65± 56.20) pg / 

ml at a significant level (P <0.001). 

(7  The results of the study showed that the percentage of smokers in 

patients with gastric ulcers was higher (61.4%) than in non-smokers  

(12.6%).  
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