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إليي ال يطيب الميل إال بشكرك وال يطيب النيار إال بطاعتك وال تطيب المحظات إال بذكرك وال 
 هللا .  األخرة إال بعفوك وال تطيب الجنة إال بروئيتك يا اتطيب 

إلى من بمغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة إلى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا محمد صمى 
 عميو وسمم . هللا ا

بالييبة والوقار ... إلى من عممني العطاء بدون انتظار ... إلى من أحمل هللا مو اإلى من كم  
د في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافيا بعد طول انتظار أن يم  هللا أرجو من ا أسمو بكل افتخار

لى األبد   آوستبقى كمماتك نجوم   ″أبي العزيز  ″اىتدي بيا اليوم والغد وا 

وسر الوجود ... إلى إلى مالكي في الحياة ... إلى معنى الحب والحنان ... إلى بسمت الحياة 
  ″أمي الحبيبة  ″سم جروحي إلى ست الحبايب سر نجاحي وحنانيا بم من كان دعاؤىا

  ″خواتي أخي علي وا   ″إلى القموب الطاىرة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي 

فسيح هللا أسكنكي ا ″جدتي  ″إلى الروح التي سكنت تحت التراب والتي الزالت تعانق حياتي 
  جناتو . 

  ″أساتذتي الكرام  ″محظة كل الجيد والعطاء لكي أصل إلى ىذه ال اإلى المذين بذلو 

            هللاومن أحببتهم با هللاأخىتي في  هللاميم معيم أجمل المحظات ... إلى من جع إلى من تذوقت

  ″أصدقائي  ″

 إليكم جميعا أىدي ىذا العمل 

 نور 
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 لو إلى من تنحني الحياة لعظمتو، وتسبح الحصى بحمده في بره وبحره وسماه ، أتوجو بالسجود
الحمد يا ربنا كما ينبغي لجالل وجيك وعظيم سمطانك، وأصمي وأسمم عمى خير  لك ًاوحمد ًاشكر

 .خمق اهلل محمد وعمى الو الطيبين الطاىرين وصحبو أجمعين 

وأن من دواعً سروري واعتزازي وأنا  أنهً دراستً هذه أن أتقدم بالشكر والتقدٌر إلى  

عمٌد الكلٌة المحترم االستاذ المساعد  عمادة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة و اخص بالذكر السٌد

وكذلك أتقدم بالشكر والتقدٌر إلى رئاسة قسم علوم الحٌاة  (غالب ادرٌس عطٌة)الدكتور 

عمار احمد سلطان القرة )لمساعدتهم لً فً أكمال بحثً وفً مقدمتهم أستاذي الفاضل الدكتور 

شرا  المباشر على البح  بكل ) رئٌس القسم ( المحترم القتراحه موضوع الدراسة واأل (غولً

خطواته وما أبداه لً من أفكار وأرشادات وتوجٌهات علمٌة رصٌنة وتقدٌمه لً كل العون وكل 

 التسهٌالت وبدون أي تردد الكمال دراستً فً المجالٌن العملً والنظري . 

ال يزال وأقدم شكري وتقديري إلى قدوتي األولى ونبراسي الذي ينير دربي ،، إلى من أعطاني و 
أن يبقيك ذخرا لنا هلل يعطيني بال حدود ،، إلى من رفعت رأسي عاليا أفتخارا بو ،، أدعو ا

 "أبً انعزٌز  "واليحرمنا  منك 

بً مه ٌموو ,, إنى حهك انهمست  وإنى األبخسامت انخً شقج بجمال وورٌا ظالو قهبً فمسحج ما

 "أمً انعزٌزة  "انخً فجزث فً قهبً ٌىبوعا مه األمم فً ٌذي انحٍاة انقاسٍت   انحىٍىت

 ً انغانً وعمخً انغانٍت( نما قّدماي نً مه عون خالل مدةأحقدو بشكزي وحقدٌزي إنى )عم و

 انبحث . 

 اهلل ليم بدوام النجاح ةداعـيـطمبة الدراسات العميا جميعا  وزميالتي تقدم بشكري إلى زمالئيأ و

                                                                                      ″أستاذ صادق  ″، وأتقدم بشكري إلى مكتبة كمية التربية لمعموم الصرفة وبالخصوص  والموفقية

 نور

 الشكر والتقدير  
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فً هحافظح دٌالى  خارطح التىسٌغ الجغزافً لوزضى الثالسٍوٍا

 تثؼا لنىع الطفزج

 

95 

 



                                                                                                 I  الخالصة     

 

 
 

 الخالصة     

هدف العمل الحالي إلى دراسة بعض المعلمات الدموية والكيميائية الحيوية والجزيئية     

مريضا بالبيتا ثالسيميا الكبرى  27لمرضى الثالسيميا في محافظة ديالى , وشملت الدراسة 

وكانت أعمارهم تتراوح بين  7102ولغاية شهر أيار  7102خالل المدة الممتدة من شهر أيلول 

يشتبه أنه غير مصاب بأمراض الدم الوراثية كمجموعة  شخصا   37( سنة وكذلك37 – 1.5) 

 ( سنة .  72 -3سيطرة وكانت أعمارهم تتراوح بين ) 

في معدل قيم المعلمات الدموية للمرضى بغض  ا  ملحوظ وأظهرت نتائج الدراسة أرتفاعا       

L/10  12.43±8.90 النظر عن الجنس وكانت كأالتي : كريات الدم البيضاء=
9

وكشَاث الذم  

 و الهُواحىكشَج  =  = g/dL 1.29±8.40  والهُوىكلىبُن   8.45±43.33الحوشاء= 

L/ 10  486.19 ± 233.62%  و الصفُحاث الذهىَت =  7.24±26.03
9

علً الخىالٍ أها  

 هعذل قُن هزه الوعلواث لألشخاص األصحاء فكانج كأالحٍ :  كشَاث الذم البُضاء           =

7.97 ± 10
9 
/L 2.91 = 1.34±11.70والهُوىكلىبُن =  4.37±0.62و كشَاث الذم الحوشاء 

g/dl  = 79.97±246.46% والصفُحاث الذهىَت =  4.50± 34.88و الهُواحىكشَج L/10
9

 

فٍ هعذل قُن هزه  P ≤ 0.01علً الخىالٍ , إر َىجذ فشق هعنىٌ عالٍ عنذ هسخىي أحخوالُت 

إر ال حىجذ  RBCاألصحاء هاعذا هعذل عذد كشَاث الذم الحوشاء الوعلواث بُن الوشضً و

فشوق هعنىَت بُن الوشضً واألصحاء .  
 

فٍ هعذل قُن الوعلواث الكُوُائُت الحُىَت  هلحىظا   وأظهشث نخائج الذساست أَضا أسحفاعا      

                   Alanine amino transferaseللوشضً بغض النظش عن الجنس وكانج كاالحٍ : 

=U/L 32.74± 29.53   وAspartate amino transferase =33.40±15.04 U/L                               

 iron ±12.25 Umol/L= 35.43و  Alkaline phosphatase=184.87± 73.06 U/L و

                        Umol/L  64.37  ± 38.05  = UIBC ,  58.62   ± 24.98  =TIBC 

0.89 ±  3.96  =  Urea    mmol /L و Creatine  =26.08 ± 9.92    mmol /L    و

Glucose   =5.82 ± 1.60  mmol/L  وTotal Bilirubin  =28.59±  18.58 

Umol/L  : ٍعلً الخىالٍ , أها هعذل قُن هزه الوعلواث لوجوىعت السُطشة  فكانج كاالح 

Alanine amino transferase   =11.67 ± 4.61 U\L و Aspartate amino 

transferase  =3.38 ± 14.93 U\L  وAlkaline phosphatase    =58.33± 141.73 

U\L  وiron     =9.10± 20.44   Umol\L   وTIBC  =81.41± 3.38  وUIBC = 
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 9.48±  61.36 Umol\L   ٔUrea   =1.03 ± 2.36  mmol\L   ٔCreatine    =

68.06± 51.54  mmol\L   ٔGlucose  =82.62±  19.27 mmol\L   ٔTotal 

Bilirubin   =3.86± 7.88 Umol\L  إر حٕجذ فشٔق يؼُٕيت ػبنيت جذا ػُذ يسخٕٖ أحخًبنيت

P ≤ 0.01  في يؼذل قيى ْزِ انًؼهًبث بيٍ انًشضٗ ٔيجًٕػت انسيطشة يبػذا انًؼهًبث

UIBC  ٔFe  . إر ال حٕجذ فشٔق يؼُٕيت في يؼذل قيًٓى بيٍ انًشضٗ ٔيجًٕػت انسيطشة 

ٔػُذ حقسيى ػيُبث انًشع حسب انجُس أظٓشث َخبئج انذساست أخخالفب في يؼذل أسحفبػٓب     

بنُسبت نهزكٕس ٔاألَبد إرا الحٕجذ فشٔق يؼُٕيت أحظبئيت في يؼذل في يؼذل قيى انًؼهًّ انذيٕيت ب

WBC  في كم يٍ انزكٕس ٔاألَبد يقبسَت يغ األشخبص األطحبء أيب بقيت انًؼهًبث فٓيRBC 

 ,HGB  ,HCT  حٕجذ فشٔق يؼُٕيت أحظبئيت ػُذ يسخٕٖ أحخًبنيت ,P ≤ 0.01  ٔ ,P 

في األَبد  PLTخبص األطحبء أيب ببنُسبت إنٗ نكم يٍ انزكٕس ٔاألَبد يقبسَت يغ األش 0.05≤

انزكٕس فال  بيٍ انًشضٗ ٔاألطحبء ٔفي P ≤ 0.01حٕجذ فشٔق يؼُٕيت ػُذ يسخٕٖ أحخًبنيت  

حٕجذ فشٔق يؼُٕيت أحظبئيت بيٍ انًشضٗ ٔاألطحبء ٔكزنك انحبل ببنُسبت نهًخغيشاث انكيًيبئيت 

انحيٕيت ػُذ حقسيى انؼيُبث حسب انجُس أظٓشث انُخبئج أخخالفب في يؼذل أسحفبع قيى ْزِ 

               انًؼهًبث في كم يٍ انزكٕس ٔاألَبد أر حٕجذ فشٔق يؼُٕيت أحظبئيت في يؼذل قيى      

 ٔ, Glucose Iron  ,Bilirubin    ,Aspartate amino transferase , Alanine 

amino transferase   ,UIBC  ,TIBC  Urea, , Creatinine   ػُذ يسخٕٖ أحخًبنيتP ≤ 

0.01  ٔP ≤0.1  نكم يٍ انزكٕس ٔاألَبد أيب ببنُسبتAlkaline phosphatase  في األَبد

ٔانزكٕس فال حٕجذ فشٔق يؼُٕيت أحظبئيت  P ≤0.01يت ػُذ يسخٕٖ أحخًبنيت حٕجذ فشٔق يؼُٕ

في انزكٕس حٕجذ فشٔق يؼُٕيت ػُذ يسخٕٖ  UIBCبيٍ انًشضٗ ٔاألطحبء ٔببنُسبت إنٗ 

 ٔ األَبد الحٕجذ فشٔق يؼُٕيت أحظبئيت بيٍ انًشضٗ ٔاألطحبء . ≥ P 0.01أحخًبنيت 

ئيت فخى ػزل انذَب انكشٔيٕسٕيي يٍ دو األشخبص أيب ببنُسبت نهذساست انٕساثيت انجزي    

 Genomic DNAانًظببيٍ ببنًشع ٔيٍ دو األشخبص األطحبء بأسخؼًبل ػذة األسخخالص 

mini kit blood protocol  ٍٔحى أسخؼًبل  2 – 1.8ٔكبَج َقبٔة انذَب انًسخخهض حخشأح بي

 IVS.I.5 (G-C)  ,Codon 8\9سبؼت بٕادئ يخخظظت نهكشف ػٍ انطفشاث انُقطيت  األحيت 

(+G)  ,Codon 8 (-AA)  ,Codon -88 (C-T) ,G-C)  Codon 30(  ,G-A) 

Codon15(  ,Codon 41\42( -TCTT)  بأسخخذاو حقُيت حضخيى انطفشة انًؼُذة ,ARMS - 

PCR  ٔأظٓشث انُخبئج بأٌ انطفشاث األكثش شيٕػب في يحبفظت ديبنٗ ْيIVS.I.5  ٔCodon 

8\9  ٔCodon 8  ٔأيب انطفشاثCodon -88  ٔCodon 41\42 ٍفهى يالحع ٔجٕدْب بي 
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فً  Codon 8\9و  IVS.I.5انمزضى فً محافظة دٌانى وأشارت انىتائج إنى أوتشار انطفزات 

فكان أوتشارها فً شمال  Codon 30و  Codon 8وسط وجىوب انمحافظة وأما انطفزات 

نشخص مزٌض وشخص  B-Globinانمحافظة فقط ,  وقذ تم عمم انتسهسم انىٍوكهوتٍذي نجٍه 

نهشخص انمزٌض .  B-Globinسهٍم وقذ وجذ بأن هىاك طفزات وقطٍة مه ووع انحذف فً جٍه 

 . 

  



 

 ول ألالفصل ا
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  lntroductionالمقدمة  

هو اضطراب أو اعتالل فً تخلٌق الهٌموكلوبٌن والذي   Thalassemiaمرض الثالسٌمٌا      

ٌتمٌز من خالل غٌاب أو انخفاض فً تخلٌق سالسل الهٌموكلوبٌن وفً كثٌر من االحٌان وجد 

هذا االضطراب أو االعتالل فً تخلٌق الهٌموكلوبٌن فً المناطق الموبؤة بمرض المالرٌا وفً 

ق بلدان البحر االبٌض المتوسط  والشرق االوسط المناطق االستوائٌة وشبه االستوائٌة  ومناط

والقوقاز ووسط اسٌا وشبه القارة الهندٌة وجنوب اسٌا وجنوب شرق اسٌا 

(Weatherall،6002  ). 

هناك أحصائٌات مخٌفة عن المصابٌن بمرض الثالسٌمٌا إذ ٌبلغ عدد المصابٌن فً عموم    

، وفً  6000الصحة العالمٌة عام  ( مصاب بحسب أحصائٌات منظمة 0000العراق بحوالً )

( مصاب ٌتلقون عالجهم فً مركزي أبن البلدي بجانب الرصافة  0000بغداد ٌوجد حوالً )

والكرامة فً جانب الكرخ ، كون المركزٌن ٌعّدان من أهم مراكز الثالسٌمٌا فً العراق وبالذات 

ن ناحٌة تقدٌم العالج إذا مركز الثالسٌمٌا فً مستشفى أبن البلدي الذي ٌعّد أٌضا األفضل م

 .( طفل مصاب  6000ٌراجع هذا المركز بحدود )

الٌوجد معدل عمري للمصابٌن بالمرض ، إذ تظهر أعراضه منذ االشهر األولى للوالدة وهو    

أحد أمراض الدم الوراثٌة ، ومن الممكن أن ٌكون للعائلة ثالثة أو أكثر من المصابٌن نتٌجة 

ون االبوٌن ٌكونا حاملٌن لصفة المرض وبنسبة كبٌرة ومؤثرة ، وعن الزٌجات غٌر السلٌمة ك

المناطق التً تكثر فٌها أعداد المصابٌن ،و تشكل محافظة بغداد النسبة األعلى فً عموم البلد 

 .( مصاب  0000فهً تحوي وحدها )

      ثالسيميا البٌتا  βوالبٌتا ثالسٌمٌا  αهناك نوعان رئٌسان من الثالسٌمٌا هً الفا ثالسٌمٌا    

 β-thalassemia وهً اضطراب وراثً تسببه طفرات نقطٌة فً موقع واحد أو أكثر من

B (Mokezal ،6000  )والتً تؤدي إلى انخفاض أنتاج الكلوبٌن  B-globinمواقع جٌن 

 -Bطفرة مختلفة تؤثر على مستوٌات تعبٌر الجٌن  600مؤخرا تم الكشف عن أكثر من 

globin ب مرض وتسبβ- thalassemia  وهذه الطفرات التتوزع بشكل موحد ، ولكن لدٌها

خصوصٌة جغرافٌة وأصل عرقً كما ٌتمٌز هذا النوع من الثالسٌمٌا بوجود عدد قلٌل من 

 الطفرات المشتركة وأرقام متغٌرة من تلك النادرة                                                     
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 (Owen  ؛  6000،واخرونCao  وGalanello  ،6000، )   أن الطفرات المسببة لمرض

الثالسٌمٌا تكون على أنواع منها استبدال النٌوكلوتٌدات وطفرات االزاحة من االضافة والحذف 

وعملٌات  B-globinجٌن  لبعض النٌوكلوتٌدات والتً تم الكشف عنها أثناء عملٌات استنساخ 

الحامض النووي الرسولً مما أدى إلى أما  B- globinٌن ربط األحماض األمٌنٌة وترجمة ج

وكثٌر من ( ، 6002واخرون ، Lahity)  B- globinغٌاب أو الحد من تخلٌق سالسل 

الحر .   αأعراض هذا االعتالل هً أحدى العواقب الناجمة من تراكم الخالٌا السامة الكلوبٌن 

الحر ٌكون غٌر مستقر وٌترسب بسهولة وٌلحق الضرر بتركٌب غشاء  αأن  ألفا الكلوبٌن  

 αكرٌة الدم الحمراء وٌسبب موت الخالٌا السالئف الحمراء وأن وجود الفائض من سالسل ألفا 

( ، وهذا ربما ٌرجع إلى 6002، واخرون Valko؛ Ceriello ،6002الالكسدة ) ٌكون مصدرا  

إذا فقد الحدٌد فً شكله كرد فعل ولهذا كانت أكثر  حقٌقة أن سالسل ألفا تكون أكثر عرضة

عرضة لالجهاد التأكسدي وفً البٌتا ثالسٌمٌا لوحظ وجود كمٌات مرتفعة من الهٌم والحدٌد 

وخصوصا الحدٌد بشكله الحر ،  وأن هذا الشكل من الحدٌد ربما بالتالً ٌمثل المشغل للضرر 

راء للبٌتا ثالسٌمٌا والجزٌئات الكبٌرة بما فً ذلك التأكسدي الذي ٌمكن رؤٌته فً خالٌا الدم الحم

جزٌئات الدنا والبروتٌن واالغشٌة الدهنٌة والتً من الممكن أن تساهم فً موت الخالٌا المبرمج 

 6002واخرون ، Kunwittayaالمتسارع وكذلك تقصر من عمر الخالٌا الثالسٌمٌة  )

 .( 6002واخرون ، Srinoun؛

ٌتضمن العدٌد من الجوانب منها نقل الدم ومع ذلك وأن نقل  thalassemia- βأن عالج مرض 

الدم هذا ٌؤدي إلى تحمٌل الحدٌد الزائد وٌؤدي إلى دائرة مفرغة خالٌة من األوكسجٌن وبالنتٌجة 

ٌسبب االجهاد التأكسدي المزمن وفً الواقع أن الجذور الحرة لالوكسجٌن واألكسدة األولٌة 

لفقر الدم وتمثل مضاعفات الٌمكن تجنبها والتً تسرع فً شذوذ  وأصابة النسٌج تكون مرافقة

أعضاء متعددة وخاصة االجهزة التً ٌتراكم فٌها الحدٌد الزائد مثل الكبد والغدة النخامٌة 

أن اآلثار الناجمة    .( 6000واخرون ، lobo؛  6000واخرون ، Riazوالبنكرٌاس  والقلب  )

واسطة عمل مضادات االكسدة غٌر االنزٌمٌة فضال عن عن الضرر التأكسدي ٌتم موازنتها ب

مضادات االكسدة االنزٌمٌة على الرغم من وجود نظام دفاع مضاد الكسدة الخلٌة لمقاومة 

الضرر التأكسدي من أنواع الجذور الحرة لالوكسجٌن والضرر التأكسدي ٌتراكم خالل دورة 

ئات الكبٌرة جزٌئات الدنا والبروتٌن الحٌاة وانه قادر على الضرر التأكسدي المباشر للجزٌ

( ، ونظرا لما  6000واخرون ،  Suneevat؛ 6000واخرون ، Ghoncواألغشٌة الدهنٌة    )

 تقدم من أهمٌة وخطورة مرض الثالسٌمٌا أقترح موضوع الدراسة لٌشمل : 
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 يميائيةوتقييم النواحي الك B-Globinمه الطفرات النقطية في جيه الكشف عن األنواع الشائعة 

 -الحٌوٌة والدموٌة لدى مرضى الثالسٌمٌا فً مجتمع دٌالى وذلك من خالل :

من دم أشخاص مصابٌن بمرض الثالسٌمٌا وكذلك من دم  DNAاستخالص الحامض -1

أشخاص أصحاء والكشف الوراثً الجزٌئً عن أنواع الطفرات النقطٌة المسببة لمرض 

دٌالى وذلك باستخدام تقنٌة تضخٌم الطفرة المعندة  الثالسٌمٌا للمصابٌن بهذا المرض فً مجتمع

لشخص مصاب بالمرض لتحدٌد مواقع  B-Globinومن ثم عمل تسلسل نٌوكلٌوتٌدي للجٌن 

 الطفرات النقطٌة .

الكشف عن بعض التغٌرات الدموٌة والكٌمٌائٌة الحٌوٌة المرافقة لمرض الثالسٌمٌا فً دم  -2

 .األشخاص المصابٌن بالمرض ومقارنتها مع األشخاص األصحاء 
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 الهيموكموبين الطافر  2-1-2

الدم الحمراء بالحيوانات الفقارية وىو الجزء النشط المنوط بو نقل  خاليايوجد الييموكموبين في 
 األوكسجين , فالوظيفة الرئيسية لو ىو نقل األوكسجين من الرئة إلى أنسجة الجسم المختمفة

, والييموكموبين عبارة عن  في مجرى الدم أيضا ينقل بواسطة الييموكموبين co2%من 5وحوالي 
بروتين معقد يتكون من أربع سالسل من بروتين الكموبين مرتبطة بمجموعة الييم المحتوية عمى 

ا منيا بسالسل ألف اثنانفي جزئ الييموكموبين , تسمى الحديد , األربع سالسل عديدة الببتيدات 
α  واألثنين األخيرتين بيتاβ   في الفرد الناضج ( الييموكموبينA  أو كاما )ү  ( في الجنين

األحماض  ة( , كل من سمسمتى ألفا أو بيتا أو كاما متطابقتين في نوعية وكميFىيموكموبين 
 األمينية مما يدل عمى أنو يتحكم في كل نوع من أنواع السالسل الببتيدية جين معين . 

حامض أميني , وسمسمة بيتا وكاما  141كل سمسمة عديدة الببتيدات من النوع ألفا عمى  تحتوي
المختمفة  يناتبات, وأمكن التعرف عمى كثير من الحامض أميني  146تحتوي كل منيما عمى 

( وبعض Hemoglobin A)  بالغذه كانت لييموكموبين الفرد اللييموكموبين األنسان . معظم ى
الييموكموبين ) األشكال الطافرة ( شديدة التأثير والبعض األخر ضعيف التأثير جدا إختالفات  

عمى الشكل المظيري , وقد قدمت إختالفات الييموكموبين مثاال جيدا لتأثير الطفرة عمى التركيب 
والوظيفة في ناتج الجين وبالتالي عمى األشكال المظيرية لألفراد المتأثرة , ىيموكموبين الخاليا 

( يمثل أحد ىذه االختالفات . فاألفراد  S) ىيموكموبين الخاليا المنجمية  Sicklingالمنجمية 
 Hb األصمية الييموكموبين 

S
β   Hb

S
β   يستخدم الرمز (β  ليوضح أن التغير في ىيموكموبين

 ( تعاني من أنيميا منجمية خطيرة , فجزيئات ىيموكموبين βيحدث في سمسمة  Sالخاليا المنجمية 
المظيري  تترسب عند نزع األوكسجين مكونة تجمعات بمورية تشوه الشكل Sالمنجمية  االخالي

تستطيل وتصبح منجمية الشكل . ىذه الخاليا المنجمية الشكل تسد  إذلكريات الدم الحمراء 
األوعية الدموية الصغيرة وتوقف نقل األوكسجين لألنسجة المختمفة و تؤدي أنيميا الخاليا 

في كثير من الحاالت إلى الموت في مرحمة الطفولة , عند مقارنة تتابع األحماض  المنجمية
 S, ىيموكموبين الخاليا المنجمية   Aييموكموبين الطبيعي الاألمينية في سالسل بيتا لكل من 

ييموكموبين التختمف عن سمسمة بيتا في  Sإتضح أن سمسمة بيتا في ىيموكموبين الخاليا المنجمية 
في حامض أميني واحد ىو الحامض األميني السادس من الجية الطرفية المنتجة  Aالطبيعي 
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  Aلمييموكموبين الطبيعي βموتاميك في سمسمة ك( وىو حامض الNH2 -بمجموعة األمينو ) 
في ىيموكموبين الخاليا  βعمى سمسمة  نفسو الموقع يوجد الحامض األميني فالين فيبينما 

 .  Sالمنجمية 

, الييموكموبين   Sفإن السمسة ألفا لكل من ىيموكموبين الخاليا المنجمية  فسون الوقت وفي
فيي متماثمة تماما , إذن فإن التغير في حامض أميني واحد عمى سمسمة واحدة من  Aالطبيعي 

عديدات الببتديات يحدث تغيرا كبيرا في الشكل المظيري وفي الوقت الحالي أمكن تحديد كثير 
فرية المماثمة لما سبق عمى تركيب البروتين وفي النياية عمى الشكل المظيري من التأثيرات الط

من الييموكموبين نتيجة حدوث تغير  اً مختمف اً نوع 72لمفرد ككل , وأصبح معروفا األن أكثر من 
 ( .  2010) المصري , βفي األحماض األمينية لسمسمة بيتا 

  Globin Gene Clustersمجموعة جينات الكموبين   2-1-3

تنتظم جينات تركيب وبناء مختمف الكموبينات في مجموعتين منفصمتين ىما جينات الكموبين ألفا 
α  وجينات المشابو لأللفاα  وجينات الكموبين بيتا ,β  وجينات المشابو لمبيتاβ     (Cohen 

 ( . 2004اخشٕٝ,ٝ

  Alpha-Globin Genes Clusterمجموعة جينات األلفا كموبين  2-1-3-1

                             وتكون في ىذا الترتيب  16توجد جينات ألفا كموبين عمى الكروموسوم 
"3 - θ - 1α - 2α - 1αα - 2αα – ψα – ψ- 5" ( 2-2كما موضح في الشكل) 
(Thein,2005  إذا أن مجموعة جينات ألفا كموبين تشغل حوالي ,  )كيمو زوج قاعدي  70
(kb عمى مقربة من الذراع القصير لمكروموسوم )لمحزمة  16P13-3  وأن موقع النسخ ,Cap 

الذي يمتد  ψكيمو زوج قاعدي بعيد عن جين  20حوالي  2α, ويشغل جين  0ىو  ψفي جين 
كيمو زوج  kb 40و  kb 3.7حوالي  ψعن جينات  2αجين عمى جانبي الجزء المركزي , ويبعد 

( و الذي ينظم عمل عناصر جينات ألفا كموبين ASقاعدي الذي يمتد إلى الموقع الحساس )
 ( θ  Bungert( وجين 2αα  ,ψαو 1ααوالذي يحتوي عمى ثالثة جينات كاذبة ىي  )

ٝLevings ,2002 كيمو  430و  170ن المنطقة ( , إذا أن مجموعة جينات ألفا كموبين تقع بي
 .  ( 2010ٝاخشٕٝ , Chan) telomereزوج قاعدي من منطقة 
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   Beta- Globin Gene Clusterمجموعة جينات البيتا كموبين  2-1-3-2

, والجين المشابو  11إن مجموعة جينات البيتا كموبين توجد عمى الذراع القصير لمكروموسوم 
الجنيني ومن جين كاما كموبين وجينات دلتا وبيتا كموبين  εإبسيمون لمبيتا كموبين يتكون من جين 

أن أثنين من  إذ( ,  Moi  ٝCao  ,2006؛  Higgs ,2004)  (2-2كما موضح في الشكل )
وبقايا  glycineوالتي تحتوي عمى جين  136جينات كاما كموبين تكون متطابقة في كودون 

الذي يكون غير متكافئ أثناء التطور الجنيني , وأن تكرار جينات كاما كموبين  alanineجين 
  glycine  ٝalanine                                                (Bhanuعالمات  ىىي أحد

أن أثنين من جينات كاما كموبين تشغل  إذ,  ( 2007ٝاخشٕٝ , Bailey؛  2004ٝاخشٕٝ ,
الجنينية , بينما جينات بيتا ودلتا كموبين  εزوج قاعدي من جينات إبسيمون كيمو  20و 15حوالي 

 Locus Control  سيطرة الموقع الجينيكيمو زوج قاعدي من منطقة  43و 35تشغل المنطقة 

Region(LCRالتي تع )  المنطقة التنظيمية األساسية لمتعبير عن جينات ىذه المجموعة د  (
Clegg ٝWeatherall  ,2001  ؛Singh , ٕٝإذ أن جينات بيتا وكاما و ( ,  2011ٝاخش

حامض أميني منيا حامض الفالين  146الجنينية تمتمك حوالي  εدلتا كموبين وسالسل إبسيمون 
و  Tyrβ  145واليستادين التي تقع في بداية جينات بيتا , واألحماض االمينية األخرى مثل 

Hisβ 146  أحماض  10تختمف سمسمة دلتا عن سمسمة بيتا في  , إذتقع في نياية جينات بيتا
                              حامض أميني  39أمينية وتختمف سمسمة كاما عن سمسمة بيتا في 

(Galanello ٝCao  ,2010  . ) 

ٝع٤ٖ ًِٞث٤ٖ ث٤زب ػ٠ِ ًشٝٓٞعّٞ  16( رش٤ًت ع٤ٖ اٌُِٞث٤ٖ أُلب ػ٠ِ اٌُشٝٓٞعّٞ 2-2شٌَ ) 

11  (Gallanello  ٝCao ,2010 . ) 
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  جين الكموبين ,الوظيفة والتنظيم   تركيب 2-1-3

Function and Regulation                     ,Globin Gene Structure  

يحتوي جين الكموبين عمى ثالث مناطق مشفرة تسمى األكسونات التي يتم فصميا من قبل أثنين 
 Intervening Sequences (IVS )  (Clegg المتداخمة تسمىمسالت من األنترونات أو التس

 ةوتحتوي عمى ثالث Capيبدأ نسخ الجينات في الموقع  إذ( ,  Weatherall,2001و 
والذي يقوم بتحفيز  RNA Polymeraseتسمسالت قصيرة داخل ىذه المنطقة التي تربط أنزيم 

 mRNA(Thein,2004  . ) تخميق الحامض النووي الرايبي المراسل 

 TATAتوجد أثنين من التسمسالت الميمة في بداية عممية استنساخ الجينات تدعى صندوق  إذ
أن الطفرات التي توجد في ىذه التسمسالت  و( ,  2002واخرون , Tang) CATوصندوق 

, أن التسمسل   mRNAتقمل من عممية ارتباط األنزيم وبالتالي تحد من عممية نسخ
AATAAA  األكسون الثالث ىو الذي يقطع عممية ربط أنزيم الناتج منmRNA  في نقطة

وجد يو  ( , Bank ,2006؛  2004واخرون , Anguitaمعينة وينيي عممية النسخ الجيني )
  CACCالتي تناظر صندوق  CCATمن عناصر المحفز األخرى ىي صندوق  انأثن أيضا

   (.Rund,2005و Rachmilewitz ؛2004,واخرون Marini) Capفي موقع النسخ األمثل 

مترجم الغير  5من التسمسل " اً قاعدي اً زوج 50في األكسون األول يشمل  Capأن موقع النسخ  
(UTR و كودونات األحماض األمينية من )حامض أميني في جينات  31-1α  و االحماض

كموبين ,   βالتي توجد في جينات  30حامض أميني مع قاعدتين من كودون  29-1االمينية من 
حامض أميني ,  99-32يحتوي عمى تسمسل األحماض األمينية من فوأما األكسون الثاني 

وأيضا تحتوي عمى بروتينات الكموبين  وببتيد متعدد الذي يشارك في ربط الييم واألحماض 
                                     (  1β2α) (1α2β)في جينات  104إلى  31األمينية من 

 (Hartwell , إذا تبقى األحماض األمينية من  2004واخرون , )في جينات  141إلى  100
α   حامض أميني في جينات  146إلى  105و األحماض منβ  المنطقة و تحتوي أيضا عمى

 Interالتسمسالت المتداخمة   زوج قاعدي , أن أنترون 100التي تحتوي عمى  3مترجمة "الغير 

Vening Sequences  (IVS) .في الطول من أليل إلى أخر و الذي يقوم  بأزالة  اً متغير  يكون
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واخرون  mRNA  (Sankaranىذا التسمسل من النسخ األولى و يربط تسمسل األكسون مع 
,2011  . ) 

  Globin Gene Expressionتعبير جين الكموبين  2-1-4

يكون غير متجانس في جميع مراحل النمو , و أن تركيب الييموكموبين  أن تركيب الييموكموبين 
 ةمتماثم وتكون مييموكموبينلىو نفسو لدى جميع البشر وىو ناتج عن كون الجينات التي تشفر 

( , و تركيب ىيموكموبين 2ε 2ψىو )  Gowers 1أن تركيب ىيموكموبين  , إذلدى جميع البشر
Gowers 2  (2ε 2α وتركيب ىي )  موكموبينPortland  (2ү 2ψ الذي يتم أنتاجيا في )

 Bashyam)  0.82±  0.04بنسبة  ψ \ψاألسبوع الخامس من الحمل ويتم تخميق سمسمة +

 . ( 2004ٝاخشٕٝ ,

 thوفي األسبوع 
خالل النمو وينتقل الييموكموبين  0.03من الحمل ينخفض الييموكموبين إلى  6

 HbA2( وىيموكموبين 2β 2α) HbA1ىيموكموبين البالغين ( إلى HbF , α2 ү2الجنيني ) 
(2б 2α(  )Tahara , 2003واخرون , ) أن التعبير عن جينات  إذα  اً كموبين اليزال مستمر 

ىو يكون متماثل في  2αو  1αفي جميع مراحل الحياة , في حين أن أنتاج بروتين جينات 
في ما يقارب   mRNA -1αالذي يسود عمى جينات  mRNA-2α مستوى ثابت من جينات 

3:1 (Papachatzopoulou , وأيضا يتم التعبير عن جينات  2007واخرون . )β  في خاليا
في كبح  اً قد يكون ميم βالكيس المحي التي تبقى ثابتو طوال مراحل النمو ,  وأن وجود جين 

ىو غير كامل ومتحول عند البالغين  التعبير عن جين كاما , وأن التعبير عن جين كاما كموبين
(Baily , ؛  2007واخرونCornelis , 2010واخرون , ) 

 تنظيم وظيفة جين الكموبين  2-1-5

Regulation of Globin – Gene Function                                      

  Promotorsالمحفزات  2-1-5-1

والتي ليا دور رئيسي في أرتباط  DNAموجودة في جزيئة  ىي تسمسالت من النيوكميوتيدات 
تسمسالت غير مترجمة  5’أن أول  إذ RNA Polymerase  (Hardison ,2001 , )أنزيم 
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من حامض   اً قاعدي اً زوج 70و  bp 30التي تحتوي عمى  CCAATو  TATAىي صناديق 
mRNA  CAP  األستنساخ الصحيحة ومستوى بالغة األىمية في تحديد مواقع بدء  د  التي  تعو

و الذي يتكرر في أثنين من جينات كاما كموبين  CCAATعالي من النسخ  في الموقع 
( , أن موقع بدء النسخ  2003واخرون , Leachلمعدالت بدء النسخ  ) اً وكالىما يكون ضروري

زوج قاعدي  أو من نوع  90)البريميدينات ( الذي يحتوي عمى  GGGGYGيتكون من   
CRCCC ( ) البيورينات( Routledge و Proudfoot ,2002  أن المستويات المنخفضة , )

إلى تسمسل   CCAATمن نسخ جينات دلتا كموبين ىي ترجع إلى تعديل التسمسل من
CCAAC , أن  العديد من الجينات المحددة تمتمك باألضافة إلى صندوق  إذCACCC  في

الذي يوجد في معظم  CACCCندوق الذي يناظر ص CCAATالمحفز تمتمك صندوق 
 Fisher)                      ولكن اليوجد في محفزات جينات دلتا و ألفا  βمحفزات جينات 

 ( . 2009واخرون , Joly؛  2003واخرون ,

   Enhancersالمسرعات  2-1-5-2

التي تعمل عمى زيادة معدل  DNAىي تسمسالت من القواعد النتروجينية عمى شريط  
المثير و التي تعمل عمى تحوير في معقد البدء  3″أو أسفل  5″األستنساخ ويكون أما أعمى 

                        وتنظم معدل األستنساخ , إذا تشمل المنطقة التنظيمية من جينات ألفا المنطقة الحساسة 
Hyper Sensitive 40  (HS – 40  ) منطقة سيطرة الموقع الجينيوعناصر Locus 

Control Region (LCR لجينات بيتا ) HS2  زوج قاعدي  800ومنطقة صغيرة تتكون من
وجزئين من جينات بيتا كموبين واحد يكون  alanine  الذي يكون في جين  3″في طرف التسمسل

في الجين الذي يمتمك خصائص  3″في التسمسل المتداخل الكبير واألخر عمى طرف التسمسل 
   alanineتأثير يعزز فقدان أي ( , وال يالحظ  2005ون ,واخر  Buzinaتنظيمية ) 

Rachmilewitz)  وRund ,2005  لجين يقمل  3″( , بينما حذف المسرع في طرف التسمسل
بشكل ممحوظ من التعبير عن جينات بيتا في ىذا النظام , أن مجموعة جينات بيتا في التسمسل 

ي والتي يتم فييا تحديد تسمسل المسرع كيمو زوج قاعد 100إلى  30توجد في المنطقة  ″3
  نينيالذي يسبب الثبات الوراثي لمييموكموبين الج 3″األضافي في الطرف 
Stamatoyannopoulos ) ,2005  ؛Uda , ٕٝ2008ٝاخش . )  
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 منطقة السيطرة لموقع جين بيتا كموبين  2-1-5-3

 β-Globin Locus Control Region ( LCR)                                     

                يالتسمسل التنظيمي الرئيس( والتي تعرف بLCRتسمى مناطق مواقع السيطرة ) 
( , والتي تكون مسؤولة عن  α) في معقد جين   HS40و  ) في مجموعة جينات بيتا كموبين (
 .(  2006ٝاخشٕٝ , Levings تحفيز الجينات في الخاليا الحمراء )

   Globin Gene Switchingتبديل جين الكموبين  2-1-6

  ن خالل عممية تطور الكائن الحي يتم تبديل نمو الييموكموبين وتحفيز سمسمة جين الكموبي
Thein ) ,2004 أن تركيب  يولوجية في متطمبات األوكسجين إذالفس ( ,  والتكيف مع التغيرات

الييموكموبين يتكون من زوجين من سالسل الكموبين وكل سمسمة كموبين تحتوي عمى مجموعة 
( , كشفت العديد  2006واخرون , Kingsleyىيم صغيرة التي يتم تخميقيا في الجنين والبالغ  )

آالليات األساسية التي تتحكم في نشاط  سنة الماضية أثنين من 20من البحوث الجزيئية في 
جين الكموبين من خالل توقف النمو في المستقبل  والتنافس بين الجينات , وقد توفرت دراسات 

واخرون  Zhouحول تبديل الييموكموبين لمسيطرة عمى مواقع الجين من قبل عناصر التنظيم ) 
,2006 . ) 

تبديل أثنين من تراكيب الييموكموبين  أن الجينات المشابو لمبيتا كموبين تخضع إلى 
(embrgonic → fetal → adult  وفي الشير , )بعد الوالدة يحتوي الييموكموبين الجنيني  6

HbF  من مجموعة الييموكموبين الكمي الذي يستمر في األنخفاض حتى يصل في 5أقل من %
( , وفي ىذه  Peterson ,2003في السنة الثانية من العمر )  1مرحمة البموغ إلى أقل من %

أن تحول جين  إذ المرحمة تصبح الطفرات التي تؤثر عمى جينات البيتا كموبين ظاىرة سريريا ,
كاما ألنتاج ىيموكموبين البالغين  يكون غير كامل وذلك الن كميات قميمة من التعبير عن جينات 

أن الكمية  إذ( .  2009واخرون , Theinبيتا كموبين ال تزال موجودة في حياة البالغين ) 
( تنتج مجموعة من كريات الدم الحمراء التي تسمى  2ү 2αالمتبقية من الييموكموبين الجنيني )

( , و  تخضع أنسجة الجنين إلى 2β 2αوالخاليا التي تحتوي عمى ىيموكموبين البالغ ) Fخاليا 
المباشرة بين محفزات التطوير و التعبيرعن جينات الكموبين عن طريق التفاعالت الفسيولوجية 
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, وتبدأ جينات بيتا ثالسيميا ( 2009واخرون , Sankaran )  β الكموبين ومناطق مواقع السيطرة
السنة األولى من  خالل  (2ү2αن) بالظيور نتيجة لالنخفاض في تركيب الييموكموبي

ويعتقد أن التعبير عن النمو يعتمد عمى آليات تطوير  , (  2003واخرون , Palstraالعمر)
الجينات والتنافس بين الجينات بواسطة عوامل النسخ الجينية المختمفة التي تكون موجودة في 

كموبين , أما  үو  ψخاليا الجنين والبالغ ,و في ىذه المرحمة من النمو يتم توقف عمل جينات 
تعتمد عمى وجود تنافس من جينات كاما كموبين فبالغين التعبير عن جينات بيتا كموبين عند ال

( ,  وأظيرت دراسات  2008واخرون , Qiu)   Locus Control Region (LCR)لتسمسل 
سابقة  أن التنظيم التكويني من جينات الكموبين المعقدة والتي تنطوي عمى أعادة تجديد 

 ( .           Pace,2006و  Zein) ةوكذلك التفاعالت بين عدة عوامل تكون غير فعال الكروماتين

 الخمفية التاريخية لمرض الثالسيميا  2-2

Historic Background of Thalassemia                                         

ىو من األمراض المعروفة منذ القدم وقد تم تشخيص ىذا المرض عمى يد الطبيب كولي ولي  
عندما تم تشخيص حاالت لمرضى يعانون من فقر الدم الشديد ومجموعة من  1925في عام 

 دمالمرض بفقر األعراض مثل تشوىات العظام وموت المريض في النياية , وقد تم تسمية ىذا 
,  1932عام  Bradfordو  Whippleسط وأطمقت كممة )البحر( من قبل البحر االبيض المتو 

Rietti ,1925  . 

وأيضا تم تشخيص اليرقان األنحاللي الخفيف لخاليا الدم الحمراء الذي يظير مقاومة شديدة 
ق عمى العديد من العمال األنتشار و تم العثور عمى أعراض مماثمة ليذا المرض في وقت الح

( , وقد تم تحديد الدليل الجيني ألول مرة من فقر دم كولي من  Greppi ,1928)   ينااليطالي
, وأشار ىذا إلى الحالة المتماثمة في الصفة  Neel  ,1950و  Caminopetros ,1938قبل  

 صبغة الييموكموبين  ) نقص من خالياالالمتنحية لممرض مما يؤدي إلى انخفاض محتوى 
أن  أضطرابات الييموكموبين الوراثية ىي من  دم الحمراء إذوصغر حجم كريات ال   ( الخاليا

 ( .  Weatherall ,2000أكثر األمراض أحادية المنشأ شيوعا  ) 
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 التوزيع الجغرافي لمرض الثالسيميا   2-3

يتواجد مرضى البيتا ثالسيميا  بشكل متقطع في كل المجموعات العرقية  , و لذلك فأن البيتا  
وجنوب شرق أسيا , و  ياالبحر االبيض المتوسط وأفريقىي أكثر شيوعا في أشخاص  ثالسيميا

% من األشخاص في ىذه المجموعات العرقية  30-5تؤثر صفة مرض الثالسيميا عمى 
(Fleming ,1996  ؛Rachmilewitz  وRund ,2005  ؛Galanello  وCao ,2010  )

.العراق كواحد من دول البحر االبيض المتوسط  والذي يكون مرض الثالسيميا ىو السائد فيو , 
فأنو ينتشر في جميع محافظات العراق بشكل كبير, وينتشر أيضا في مناطق حوض البحر 
 االبيض المتوسط ) اليونان , مالطا , تركيا , ايطاليا ( ومناطق الخميج العربي  ومناطق الشرق

األوسط ) أيران , سوريا , االردن , فمسطين ( وشمال أفريقيا ) مصر , تونس , الجزائر , 
) تايالند , الفمبين , اندونيسيا , سنغافورة  مثلول أفريقيا ( وجنوب شرق أسيا المغرب , وبعض د

 ( Weatherall, كمبوديا ( وشبو القارة اليندية  ودول أخرى كالصين وجورجيا وأذريبيجان   
,2006 . ) 

 التصنيف الوراثي لمرض الثالسيميا   2-4

Genetic Classification of Thalassemia                                        

  AIpha- Thalassemiaألفا ثالسيميا   2-4-1

أن كموبين ألفا الحر يكون غير مستقر لمغاية ويترسب بسيولة ويمحق الضرر بتركيب غشاء  
كرية الدم الحمراء ويسبب موت الخاليا السالئف الحمراء وأن وجود فائض من سالسل ألفا يكون 

تكون عرضة إلى فقد الحديد في شكمو  التي لألكسدة وىذا يرجع إلى حقيقة سالسل ألفا اً مصدر 
ل لسالسل ألفا كموبين وكانت مجموعة الييم والحديد في غشاء كرية الدم الحمراء مرتفعة كرد فع

وليذا كانت أكثر عرضة لإلجياد التأكسدي في البيتا ثالسيميا لوحظ وجود كميات مرتفعة من  .
الييم والحديد وخصوصا الحديد بشكمو الحر وأن ىذا الشكل من الحديد ربما بالتالي يمثل المشغل 

ضرر التأكسدي الذي يمكن رؤيتو في خاليا الدم الحمراء والجزيئات الكبيرة بما في ذلك جزيئات لم
الدنا والبروتين واألغشية الدىنية  التي من الممكن أن تساىم في موت خاليا المبرمج المتسارع 

 ويمكن توضيح ثالث ( ,2009واخرون , Srinoun)  ايقصر من عمر الخاليا الثالسيميوكذلك 
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 Wajcmanظواىر لأللفا ثالسيميا التي من خالليا يتم تحديد النمط الظاىري لثالسيميا  )
 األنماط ىي :  ه( , وىذ 2008واخرون ,

 النمط الظاىري المعتدل , والذي يسببو ثالث حاالت جزيئية مختمفة . 

المتغايرة     عدم التعبير عن جين واحد في المجموعة الواحدة , وىذا مايسمى ألفا ثالسيميا  -1
(αα\ α- . ) 

 α (α- \α- . )وت متماثل األليل لحالة  +كياوجود ز  -2

عدم التعبير عن كل جينات ألفا في مجموعة واحدة وىو مايسمى ألفا ثالسيميا المتغايرة       -3
(αα\-- . ) 

و  thalassemia-°αالنمط الظاىري المتوسط , وىنا يكون النمط الوراثي  الثنائي متغاير في 
+α ( ىوα- \-- كذلك يسمى مرض الييموكموبين الشاذ , )HbH  يسبب تشكيلHbH -  β4 

 خالل الحياة بعد الوالدة . 

              وت مثماثل االليل لمجموعة ألفا ثالسيميا كياالناجم عن ز  Xالنمط الظاىري الشديد 
Hemoglobin Bart  (Hb Bart  ), ويسمى أيضا مرض متالزمة الجنين( -- \ --) 

في الحياة داخل الرحم , وىذا يؤدي إلى الوفاة   ү4  Hemoglobin Bart - ويسبب تشكيل 
 ( .  2009واخرون , Higgsبعد الوالدة  ) 

  Beta – Thalassemiaبيتا ثالسيميا   2-4-2

-B   قع جين اوىي اضطراب وراثي الذي تسببو طفرات نقطية في موقع واحد أو أكثر من مو 

Globin  200والتي تؤدي إلى انخفاض في أنتاج الكموبين  وتم مؤخرا الكشف عن أكثر من 
  thalassemia- βوتسبب مرض  B-Globinطفرة مختمفة تؤثر عمى مستويات تعبير جين 

يتميز ىذا  وييا خصوصية جغرافية وأصل عرقي وىذه الطفرات ال تتوزع بشكل موحد ولكن لد
في ألفا وجود عدد قميل من الطفرات المشتركة وأرقام متغيرة من تمك النادرة بالنوع من الثالسيميا  

( , أن الطفرات المسببة لمرض الثالسيميا تكون عمى أنواع  منيا  Moketal)  ,2011ثالسيميا 
طفرات استبدال النيوكميوتيدات وطفرات أزاحة من األضافة والحذف لبعض النيوكميوتيدات والتي 
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وعمميات ربط األحماض األمينية  B-Globinأثناء عمميات استنساخ جين  تم الكشف عنيا 
الحد من تخميق سالسل بيتا كموبين  أو غيابالمما ادى إلى أما  B-Globinوترجمة جين 

وكثير من األعراض وىذا األعتالل  B-Globinباإلضافة إلى االثار المباشرة النخفاض تخميق 
, وقد تم ( 2008واخرون , Lahiry)  م الخاليا السامةلناجمة من تراكىو أحدى العواقب ا

المتوسطة التي ال تنتج  thalassemia-°βتشخيص نوعين رئيسين من البيتا ثالسيميا ىما : 
كموبين , وىناك  βالشديدة التي تنتج بعض سالسل   thalassemia-+βكموبين  و   βسمسمة 

الذي يشير إلى خمل  βورة قميمة جدا ىو ++شكل ثالث من أشكال بيتا ثالسيميا لكنو يتواجد بص
 ( .2009واخرون , Origa)  في أنتاج سمسمة بيتا ويكون معتدال

 بيتا ثالسيميا لمعمم األمراض الجزيئي  2-4-2-1

Molecular Pathology of β – Thalassemia                                    

 (Rund ,2005و Rachmilewitz) تسببيا طفرات نقطية يتا ثالسيمياأن غالبية أمراض الب 
وقد أظيرت العديد من الدراسات في عمم الوراثة الجزيئي لثالسيميا في الجماعات العرقية 
المختمفة أن كل مجموعة من ىذه المجموعات تميل إلى مجموعة خاصة من الطفرات المشتركة 

 Owen)             متنوعة من اآلليالت , وىذه الطفرات تؤثر عمى التعبير الجيني لمجموعة 
 ( . 2010واخرون ,

 

 أنواع الطفرات المسببة لمرض البيتا ثالسيميا  2-4-2-2

Mutation Causing β – Thalassemia                                             

نوع من الطفرات الوراثية النقطية في المرضى الذين يعانون من  200ما يقارب  لقد تم أكتشاف 
البيتا ثالسيميا والتي تحصل في جين بيتا كموبين والتي تؤثر عمى تصنيع سمسمة بيتا كموبين في 
عدة مراحل من النمو وبالتالي تؤدي إلى أنماط سريرية متعددة لمرض الثالسيميا في العالم 

(Thein ,2004  في كل مجتمع يوجد أنتشار لعدد من ىذه الطفرات وقد تشمل تغيرات ىذه , )
( وتشمل حذف جين واحد أو عدد قميل من  و األضافة الطفرات ) استبدال والحذف

                 النيوكميوتيدات إذا يتم حذف جزء كبير من الجينات أو يتم حذف الجين بأكممو  
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(Li , 2008واخرون , )قسيم الحذف في مجموعة جينات بيتا كموبين إلى نوعين , نوع و يمكن ت
كل  (2005,نواخرو  Adekile) 3″يشمل تسمسل المنطقة  االخرو  5″ المنطقة يشمل تسمسل

( الشديدة أو الحد من تركيب  thalassemia) -˚βالطفرات الوراثية  تتكون نتيجة أما غياب 
( المتوسطة ,  أن الطفرات القريبة من تسمسل thalassemia )- +β سالسل بيتا كموبين

تنظم عممية النسخ وتؤدي بالنتيجة إلى البيتا ثالسيميا  5″المحفزات في المنطقة غير المترجمة 
( , و أن الحذف الذي يكون في 2004واخرون , Patrinos)  thalassemia- +βالمتوسطة  

سوف تؤدي إلى تعطيل كامل  Capلجينات التي تشمل منطقة موقع النسخ  5″طرف التسمسل 
الشديدة , أن آليو تعطيل ربط الطفرات   thalassemia-°βلعممية النسخ وبالنتيجة تؤدي إلى 

أو تسبب عدم استقرار  mRNA)وقد تمنع أو تقمل من أنتاج الحامض النووي الرايبي المراسل )
mRNA    وبالتالي سوف تؤدي إلى النمط المظيري لبيتا ثالسيمياthalassemia - +β أو°β  

 (Thein ,2005  أن الطفرات التي تحتوي عمى النيوكميوتيد الثنائي في األنترون و األكسون . )
والتي  سوف تؤدي بالنتيجة إلى   mRNAسوف تقوم باألرتباط باألكسون و أنتاج حامض 

thalassemia -°β  ( الشديدةLahiry , 2008واخرون) وعمى مقربة من تمك التسمسالت ,
النيوكميوتيدية  الناتجة من موقع ربط األكسون والتي تؤدي بالنتيجة إلى كل من  

thalassemia-°β   الشديدة وكذلكthalassemia- +β أن االستبدال أو الحذف  إذ المتوسطة
م غير ويؤدي إلى أنقسا 3″الثابت في المنطقة غيرالمترجمة   AATAAAيؤثر عمى تسمسل 

  thalassemia -+βويسبب ظاىرة البيتا ثالسيميا المتوسطة   mRNAفعال في عممية نسخ 
 (Jiffei , أن الطفرات التي تنتج كودونات التوقف والتي تتداخل مع  بدء أو  2010واخرون , )

أن مايقارب  نصف  إذالشديدة , thalassemia-°βانتياء أنتاج سمسمة الكموبين عادة  ما تنتج  
أن مجموعة من ( , 2008واخرون ,  Yi) السيميا تتداخل مع  عممية النسخ طفرات البيتا ث

الطفرات التي تشمل عمى األكسون الثالث تؤدي إلى أنتاج  سالسل الكموبين الكبيرة غير المناسبة 
( , و أن  وجود  2008واخرون , Lahiryلتشكيل ثنائيات كبيرة لكي تتخمص من البروتين  ) 

ألفا الحرة  فائض من سالسل ألفا كموبين تسبب قمة في الخاليا الدم الحمراء في كل من سالسل
فعالة  مما يؤدي إلى تكوين كريات الدم الحمراء غير الفعالة و ىذه الظاىرة الغير وسالسل بيتا 

 ( .  2010واخرون , ( Owen   ىي المسؤولة عن مايسمى فقر الدم أو وراثة بيتا ثالسيميا
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 بيتا ثالسيميا الالتصنيف السريري  لمرض  2-4-2-3

Clinical Classification of β – Thalassemia                                  

 Thalassemia  Majorالثالسيميا الكبرى   2-4-2-3-1

عمى المريض وفي ىذه الحالة يتواجد عند المريض  اً ىي أكثر أنواع البيتا ثالسيميا شدة وتأثير 
   طفرة في كل جينات بيتا كموبين والذي يؤدي بالنتيجة إلى قمة أنتاج سالسل بيتا كموبين  

Wood)  , اليالت ىي المسؤولة عن النمط الظاىري  إذ توجد ثالث ( , 2008واخرون
 ( . Thein ,2009و Menze )   β \+βوأحيانا + β+β°و  β \°β°لثالسيميا  ىي 

اء الجسم  , وىذه الفائض من السالسل حأن الفائض من سالسل ألفا كموبين تنتشر في جميع أن 
أغشية خاليا الدم الحمراء مما يؤدي إلى أنحالل الدم داخل االوعية الدموية    ًا فييسبب تمف

Tanner)  , الئف كريات ( , و باألضافة إلى ذلك ىناك ضرر ودمار كبير لس 2008واخرون
مما يسبب أنتاج كريات دم حمراء غير فعالة  و يسبب  فقر الدم  الذي  RBCالدم الحمراء 

( , أن بعض مرضى  2008واخرون , Udaمخاليا  ) لالنو يوقف نقل االوكسجين  اً يكون خطير 
 الثالسيميا يموتون بسبب عمميات نقل الدم المتكررة والتي تسبب تراكم الحديد في أجساميم ,

وتوجد مجموعة من األعراض السريرية  لمرض البيتا ثالسيميا منيا  التعب وضيق التنفس 
وفقدان الشيية وضخامة الكبد والطحال وفشل القمب وتشوه العظام وتأخر في سن البموغ , ويؤدي 
تطور المرض إلى نقص شديد في مستوى الييموكموبين في الدم  والذي يتطمب نقل الدم بشكل 

 ( Badensأسابيع لممحافظة عمى نسبة عالية من الييموكموبين في الدم   4-3دوري كل 
 ( .  2011واخرون ,

 

 Thalassemia   Intermadiaالثالسيميا المتوسطة   2-4-2-3-2

عند  في ىذه الحالة يتواحد ومن بيتا ثالسيميا الكبرى  اً ىذا النوع من الثالسيميا أقل أنتشار  
المريض طفرة في أحدى جينات بيتا ثالسيميا وأن النقص الذي ينتج عن ذلك يكون متوسط 

( , وىذا  2006واخرون , Taherالشدة لمستوى الييموكموبين في الدم وال يتطمب نقل الدم  ) 
 في أنتاج سالسل بيتا كموبين وأن الطراز األكثر شيوعا ليذا اً النوع من الثالسيميا يسبب أنخفاض
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( , وان األعراض السريرية  2007واخرون , Aessopos)   β \+βالنوع من الثالسيميا ىو +
لمرض الثالسيميا المتوسطة ىو وسط بين الثالسيميا الكبرى والثالسيميا الصغرى و تشمل ىذه 
األعراض السريرية المشتركة توسع الطحال بسبب أنحباس كريات الدم الحمراء التالفة وعدم 

وأيضا خطرتواجد الحديد الزائد الذي يرجع ىذا إلى زيادة امتصاص االمعاء لمحديد  خروجيا , 
Harteveld)  , وعمى الرغم من أن الثالسيميا المتوسطة يمكن أن تسبب   2008واخرون , )

     ر في نمو العظام بشكل غير طبيعي وىذا يؤثر عمى حياة المريض طول العم اً شذوذ
(Taher  , 2006واخرون  ) , إذا يتطمب مرضى الثالسيميا عناية ومراقبة بسبب  األعراض

السريرية الخطيرة التي تختمف عمى نطاق واسع من مريض إلى أخر ومع مرور الوقت يحصل 
اخرون و  (Sollaino ىمثالسيميا الكبر لتدىور في حالة المريض وتؤدي إلى النمط الظاىري 

لنادرة في جينات بيتا كموبين تكون واضحة في ( , أن العديد من التغيرات المظيرية ا 2009,
( , وعمى سبيل المثال األشخاص الذين  2007واخرون , Aessoposالثالسيميا المتوسطة  ) 

لدييم الثالسيميا المتوسطة يعانون من وراثة بيتا ثالسيميا والذين يعانون من ىذه األعراض يكون 
 ( .  2010واخرون , Thaherي الطحال  ) المرضى لدييم فقر الدم المتوسط وتضخم ف ؤالءوى

في تخميق  وتعرف الثالسيميا المتوسطة بأسم ثاني ىو" الثالسيميا الصامتة " والتي تنتج خمالً  
تم  إذ , ةسمسمة الكموبين بسبب انخفاض أنتاج بيتا كموبين مما يؤدي إلى الثالسيميا المتوسط

في المنطقة المنظمة ومحفزات بيتا  رئيسالمتوسطة بشكل العثور عمى طفرات بيتا ثالسيميا 
 ( .  2011واخرون , Laiغير المترجمة  )  3″و  5″كموبين و التسمسالت 

 

 Thalassemia  Minorالثالسيميا الصغرى  2-4-2-3-3

ىي شكل من أشكال البيتا ثالسيميا وتعرف أيضا بأسم ) حامل لصفة بيتا ثالسيميا ( والتي  
لنوع من الثالسيميا (, وىذا ا Rund ,2005و (Rachmilewit  ض تؤثر أعراضيا عمى المري

في آليل بيتا كموبين واألخر  اً األنواع في أن المريض يمتمك ىيموكموبين طبيعي قيةيختمف عن ب
( ,  Quek ,2007و  Thein)  βأو متوسط + β°مصاب بمرض الثالسيميا سواء كان شديد

وقد تم الكشف عن المرضى الذين يعانون من ىذه األعراض من خالل األختبارات الدموية 
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الروتينية , ومن خالل ىذه األختبارات تم الكشف عن صغر خاليا الدم الحمراء في المرضى 
من أن تتطور ىذه األعراض إلى  محتمالً  اً الذين يعانون الثالسيميا الصغرى الن ىناك خطر 

    بمرض الثالسيميا   اً يميا كبرى في حالة نقل الدم وكان الشخص الذي يعطي الدم مصابثالس
 (Kaiser ,2009  . ) 

 

 العالقة بين الطراز الوراثي والمظهري   2-5

Relationship between Genotype and Phenotype                               

التي تختمف   تمقائية, الطفرات ال ىناك عدة عوامل وراثية قد تزيد من شدة البيتا ثالسيميا , أوليا 
                          عمى نطاق واسع في تأثيرىا عمى تركيب سالسل بيتا كموبين  

(Menzel  وThein ,2009 إذ , ) الكموبين أن وراثة ألفا ثالسيميا قد يقمل من شدة خمل سمسمة
, وأن العديد من التفاعالت المختمفة في تغيرات الييموكموبين التركيبية تؤدي إلى سمسمة معقدة 

( , إذا أن تفاعل بيتا ثالسيميا مع  2008واخرون ,  (Sankaran   ةمن األعراض السريري
تكون    E و الييموكموبين الشاذ Sأثنين من ىذه المتغيرات في الييموكموبين الخاليا المنجمية 

تعتمد أساسا  Sذات أىمية كبيرة ,  وأن النتائج السريريا لمتفاعل مع ىيموكموبين الخاليا المنجمية 
أو بيتا   thalassemia-°βعمى أليل بيتا ثالسيميا , و أن وراثة بيتا ثالسيميا المتوسطة  

مكن تمييزىا الي قد تكون ناجمو عن اضطرابات سريرية thalassemia -+βثالسيميا الشديدة 
( , وعمى النقيض من ذلك , فأن التفاعل مع  2006واخرون , Liaن فقر الدم المنجمي  ) م

أكثر أعتداال عمى الرغم  من أن  اً منجمي اً األليالت بيتا ثالسيميا المتوسطة ينتج اضطراب
 Udaم )مبيتا ثالسيميا ربما يكون األكثر شيوعا في جميع أنحاء العالل Eالييموكموبين  الشاذ 

تنشط موقع ربط األحماض االمينية  E(, أن الطفرة التي تنتج ىيموكموبين شاذ  2008واخرون ,
مع الثالسيميا  Eشاذ الفي األكسون األول في جين بيتا كموبين , وبالتالي يرتبط الييموكموبين 

مع  Eشاذ الالمتوسطة وذلك ألسباب ليست مفيومة جيدا لحد االن , و أن التفاعل الييموكموبين 
ن الثالسيميا ميمكن تميزه بيتا ثالسيميا ينتج سمسمة واسعة من األضطرابات السريرية بعضيا ال

(  وأخيرا , ىناك عدد من العوامل المكتسبة والبيئية  2010واخرون , Riewpaiboonالكبرى  )
بما في ذلك تضخم الطحال التدريجي في المرضى ,والتعرض لمعدوى , والعوامل االجتماعية 
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 Danjouواالقتصادية , وتوفر الرعاية الطبية , كل ىذا قد يقمل من حدة مرض الثالسيميا ) 
  ( . 2011واخرون ,

 Liverالكبد  6-2

ػؼٞ ؿ٤ش ٓزغبٗظ ٖٓ اُ٘بح٤ز٤ٖ اُزش٤ًج٤خ ٝاُٞظ٤ل٤خ, ٣ٝأر٢ ك٢ أُشرجخ اُضب٤ٗخ ثؼذ اُذٓبؽ ٖٓ 

, ك٢ االٗبس,ٝٛٞ اًجش ؿذٙ ك٢ اُغغًْـْ 1.7ًـْ ٝ  2اُزًٞس ك٢ٝصٗٚ  ٣جِؾح٤ش اُزؼو٤ذ, 

 ,أ٣ٖٔ كظٞص أسثؼخ٣٘وغْ اٌُجذ ا٠ُ ,االػ٠ِ اال٣ٖٔ ٖٓ اُزغ٣ٞق اُجط٢٘ ٣ٝحزَ اٌُجذ اُغضء

, ٝاال٣غش اًجش ٖٓ اُلظ٤ٖ اُٞعط٢ ٝاُز٢ِ٣ اال٣ٖٔ٣ؼذ اُلظ٤ٖ , ٝٝر٢ِ٣ ٝ ٝعط٢,, ٝأ٣غش

 اُز٢ اُح٣ٞ٤خ اُٞظبئق ٖٓ اٌُض٤ش اٌُجذ ٣ٔزِي,خ ٌُِٝجذ اُٞظ٤ل٤ٝ  اُج٘بئ٤خ اُلض اُٞحذح ٣ؼذٝ

 ,ٝاٌُشث٤ٛٞذساد األ٤٘٤ٓخ األحٔبع ٝا٣غ ٝخضٕ آزظبص ك٢ ًٝلبءرٚ  كؼب٤ُزٜبٖ رزؼٔ

 أُٞاد ٝرحش٣ش ٝاُل٤زب٤ٓ٘بد ,ٝاُذٕٛٞ ,ٝاُجشٝر٤٘بد ,ٝا٤ٌُُٞغزشٍٝ اُظلشاء ,ٝاحٔبع

 (. 2015ٝاخشٕٝ  Abshagen)اُذّ  أٝ اُظلشاء ا٠ُ اال٣ؼ٤خ

٣شبسى ٝ االخشٟ األُج٤ٖٓٞ ٝاُجشٝر٤٘بد أُٜٔخ٣ٝؼَٔ اٌُجذ ػ٠ِ رخ٤ِن ثشٝر٤٘بد اُجالصٓب ٓضَ 

                       إصاُخ اُغّٔٞ ك٢ األعبط اُؼؼٞ ٣ٝؼذ , اُـزائ٢ األ٣غ ػ٤ِٔخ ك٢

(Abshagen  ٕٝ2015ٝاخش)  , ِٝٔي ٓظذس٣ٖ ُِزذكن اُذ١ٞٓ ز٣ؼذ اُؼؼٞ اُٞح٤ذ اُز١ ٣

ك٢  سئ٤غبً ك٢ اُزحٍٞ االح٤بئ٢ ٝالع٤ٔب, إر إٔ ُٚ دٝساً ٗٞػبً ٖٓ اُخال٣ب أُخزِلخ ٣ٝ12ٞعذ ك٤ٚ 

, ٣ٝ٘ظْ حغْ اُذّ ٝاُذكبع ػذ اُغض٣ئبد اُـش٣جخ ,ك٢ أُبء ُِٔبء رائجخ ٙعؼَ اُغض٣ئبد اٌُبس

(malarkey  ٕٝ2005ٝاخش),  اٌُضبكخ عذاً ٓ٘خلغ  اُجشٝر٤ٖ اُشح٣ٝ٢ٔ٘زظvery low 

density lipoprotein (VLDL) ِإٗزبط إٗض٣ٔبد ٓخز ً لخ ٝر٣ٌٖٞ ٓبدح اُظلشاء ٝأ٣ؼب

, ٝخضٕ ثؼغ أُٞاد ٝاألد٣ٝخ غ٤ٔخٍ ػٖ إصاُخ اُزغْٔ أٝ اُزخل٤ق ٓ٘, ٝٛٞ ٓغؤٝٝإكشاصٛب

                                  ٝٓخزِق اُل٤زب٤ٓ٘بد ٝأُؼبدٕ  ٝاُغال٣ٌٞع٤ٖاُجشٝر٤٘بد 

Candelaria)  ٕٝأ٣غ خبئق اٌُجذ ثبُ٘وبؽ اُزب٤ُأْٛ ٝظ ُي ٣ٌٖٔ ا٣غبصُز2016). ٝاخش :

ا٤ُٞس٣ب, إصاُخ اُغّٔٞ,إصاُخ  اٗزبط,اُزخضش ,رخ٤ِن اُجشٝر٤٘بد,اٌُشث٤ٛٞذساد ٝاُذٕٛٞ ٝاُجشٝر٤٘بد

خضٕ ٝأ٣غ اُل٤زب٤ٓ٘بد اُٜــــــشٓٞٗبد,  اُج٤ِشٝثٖ, أٗزبط ػظبسح اُظلشاء, أ٣ـــــــغ

 ( . Salem  ,2009) ,أُ٘بػخ, أٗزبط احز٤بؽ٢ اُذّ ٝأُِقٝاُحذ٣ذ
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 انسٌمات الكبد1-6-2 

, إر رشَٔ ثٞطلٜـب ٗبهـِخ ُٔغٔـٞػخ األ٤ٖٓ رؼـشفٗض٣ٔبد ٣ٔزِي اٌُجذ ٓغٔٞػخ ٖٓ األ   

(AST) ٝ(ALT) 2003 , اُز٢ رزحشس ػ٘ذٓب ٣حظَ رحطْ ك٢ اٌُجذ,Simon)) ٜٝٓ٘ب: 

 Aspartateamino transferase (AST) (GOT)انسٌم 1-1-6-2 

ً ثئٗض٣ْ        Glutamate oxaloacetate transferase or transaminaseًبٕ ٣ؼشف عبثوب

 Enzymeػٖٔ رظ٤٘ق األٗض٣ٔبد ) 2حَٔ اُشهْ ٣ٞٛ, ٝ(GOT)اُز١ ٣شٓض ُٚ 

Commission)ٝ ,الٗض٣ٔبد اُ٘بهِخ ُٔغٔٞػخ اال٤ٖٓ ٣٘ز٢ٔ ا٠ُ ٓغٔٞػخ ا                  

(Huang   ٕٝ2006ٝاخش). ْ٣ؼذ إٗض٣AST  ْاإلٗض٣ٔبد اُٞاعؼخ االٗزشبس ك٢ أٗغغخ اُغغ ٖٓ

, ٝ ك٢ اٌُجذ ٝاُؼؼالد ا٤ٌِ٤ُٜخ ٝا٤ٌُِخ سئ٤غخ ك٢ ػؼِخ اُوِتٝعٞدٙ ثظٞسح أُخزِلخ ٝ ٣زشًض 

      اُذّ اُحٔشاء  ًش٣بد, ٝٓضَ اُجٌ٘ش٣بط, ٝاُطحبٍ, ٝاُشئخ أػؼبء أخشٟٝثزشا٤ًض أهَ ك٢ 

(Daze  ,2007). ٝعذ أٗض٣ْ اٞز٣ AST إٕ ٗظ٤ش االٗض٣ْ,اُخال٣ب اُجش٤ٔ٤ٌٗخ ٌُِجذ ٓب٣زًٞٞٗذس٣بك٢ 

ASTُ٣ٝشرجؾ ثحبالد اُغشٝػ اُخل٤لخ اُز٢  ,أُب٣زًٞٞٗذس٣بعٞد ك٢ ٞٓاُغب٣زٞثالصّ ٔٞعٞد ك٢ ا

اُغب٣زٞثالصّ, كل٢ حبالد رحطْ ٝاُشٌَ اُـبُت ُألٗض٣ْ ك٢ أُظَ ٛٞ ٖٓ  ,رحظَ ُألٗغغخ

رزحشس ٤ًٔبد ًج٤شح ٖٓ االٗض٣ْ ٖٓ أُب٣زًٞٞٗذس٣ب  حٗز٤غخ اإلطبثخ اُحبد االٗغغخ

2014,Madhuri and Viveka).) 

 Alanine amino transferase(GPT) (ALT)انسٌم  2-6-1-2 

ٝٛٞ ٖٓ   (GPT)٣ٝشٓض Glutamate Pyruvate Transaminaseُٚثأٗض٣ْ هذ٣ٔب٣ؼشف ًبٕ 

٣حلض (,2009ٝاخشٕٝ  Yangػٖٔ رظ٤٘ق األٗض٣ٔبد ) 2األٗض٣ٔبد اُ٘بهِخ اُز٢ رحَٔ اُشهْ 

ثٞعبؽخ ٗوَ ٓغب٤ٓغ  a-glutarateٛزا اإلٗض٣ْ اُزحٍٞ اُذاخ٢ِ ٖٓ األحٔبع اال٤٘٤ٓخ ٝاُحبٓغ 

ً  ALTاٗض٣ْ  ٣ؼذ,  األ٤ٖٓ ً ك٢ أ٣غ اًٌُِٞٞص ٝاُجشٝر٤ٖ ٝع٤طب ك٤حلض رلبػالً ٓؼٌٞعبً , ٜٓٔب

                     pyruvate   ٝglutamateُز٣ٌٖٞ  ,alanine   ٝoxoglutarate- 2ث٤ٖ

(Ruhl and Everhart ,2009.) ْك٢ أٗغغخ ٓخزِلخ ٖٓ عغْ اإلٗغبٕ, ٌُٖٝ  ٣زٞاعذ اإلٗض٣

ثٌضشح  ALTرحشسكئٕ رُي ٣ؤد١ إ٠ُ  ثبُؼشس٣ٌضش رٞاعذٙ ك٢ اٌُجذ, ٝػ٘ذ إطبثخ خال٣ب اٌُجذ 

إ٠ُ اُذٝسح اُذ٣ٞٓخ, كؼالً ػٖ اٌُجذ كئٗٚ ٣زٞصع ك٢ أٗغغخ أخشٟ إر ٣زٞاعذ ث٘غجخ ه٤ِِخ ك٢ ا٤ٌُِخ, 

ا٤ٔٛخ ك٢  ALTألٗض٣ْ ( , 2011ٝاخشٕٝ Al-Shammaa) ٝاُوِت, ٝخال٣ب اُؼؼِخ ا٤ٌِ٤ُٜخ

 fatty liverرشاًْ دٕٛٞ اٌُجذ ػ٠ِداالً ثٞطلٚ ػبٓالً  ASTاٗض٣ْ  رشخ٤ض اطبثخ اٌُجذ اًضش ٖٓ

ار  ,ٓؤششاً ُإلطبثخ ثذاء اُغٌش١ ٖٓ اُ٘ٞع اُضب٢ٗ ؿ٤ش أُؼزٔذ ػ٠ِ االٗغ٤ُٖٞ ًٔب صجذ اػزجبسٙ ,

٣زشاكن اٗخلبع ٓغزٟٞ االٗض٣ْ ٓغ اُض٣بدح ك٢ ٓغز٣ٞبد ا٤ٌُُٞغزشٍٝ أُالحظخ ك٢ حبالد 
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 ٠ ٝرحطْاٌُِبرٚ ك٢ حبالد اطبثخ ًزُي ٗالحع ص٣بدح ٓغز٣ٞ Congested liverاحزوبٕ اٌُجذ

ٝرضداد كؼب٤ُزٚ  ك٢ حبالد اُزٜبة اٌُجذ ٓضَ اُزٜبة اٌُجذ اُحبد اٌُجذ ٝاحزشبء اُؼؼِخ اُوِج٤خ 

Acute hepatitis,  ٖٓٝأُضChronic hepatitis,  ٝرشٔغ اٌُجذliver  cirrhosis , 

اعزخذاّ ٝرشرلغ ٗغجزٚ ػ٘ذ كؼالً ػٖ آشاع اُظلشاء   Fatty infiltrationٝاالسرشبػ اُذ٢٘ٛ 

 ( .  Cash  ٝHall  ,2012 )اُش٣بػ٤خ  بس٣ٖخالٍ ٓٔبسعخ اُزٔثؼغ األد٣ٝخ أٝ 

  Alkaline phosphatase (ALP)انسٌم 3-1-6-2 

                           Orthophosphoric monoester phosphohydrolase  أ٣ؼب ؼشف٣

ً ,٣٘ز٢ٔ  عزش٣خ ك٢ , ٣حَِ ٓبئ٤ب االٝاطش أألHydrolysisُظ٘ق االٗض٣ٔبد اُز٢ رحَِ ٓبئ٤ب

ٝاعزشاد  ,ٝاُجشٝر٤٘بد DNA,RNAعزشاد احبد٣خ اُلٞعلبد ٖٓ اُغض٣ئبد اُؼؼ٣ٞخأأل

 Inorganicؼؼ١ٞ اُ, ك٤حشس اُلٞعلبد ؿ٤ش ٝا٤ٜٗذس٣ذاد حبٓغ اُلٞعلٞس٣ي,اُلٞعلبد 

phosphate, ٍٞ٘ٗض٣ْ ٛزا اال ٣ؼَٔ ,ػ٘ذ اط ٤ٛذسٝع٢٘٤ ه١ِٞ ,اٝ اُغٌش ,ٝاٌُحٍٞ اٝ اُل٤  ٖٓ

٣زـ٤ش االط ٝ, ٕ االط ا٤ُٜذسٝع٢٘٤ اُوبػذ١ ُِذّاُلغلٞس ٤ٌُٞ splittingخالٍ ػ٤ِٔخ شطش

٣زٞاعذ ٛزا  (.2005ٝاخشٕٝ  Gong) ا٤ُٜذسٝع٢٘٤ ُألٗض٣ْ ثحغت ٗٞع ٓبدح اُزلبػَ ٝرش٤ًضٛب

ُو٘بح اُظلشاء , ٝاالٓؼبء  ال٣ب اٌُجذ٣خ , ٝاُخال٣ب اُطالئ٤خ االٗض٣ْ ك٢ ع٤ٔغ اٗغغخ اُغغْ ٓضَ اُخ

 ٣ٞعذ ك٢ ا٤ٌُِخ ٝالع٤ٔب , أ٣ؼبOsteoblasts , ٝأُش٤ٔخ  ٝر٣ٌٖٞ اُؼظبّ ) أسٝٓبد اُؼظبّ ( 

٣ٝأر٢ اُوغْ  , (2013ٝاخشٕٝ jimmyك٢ االٗبث٤ت أُِز٣ٞخ اُوش٣جخ ًٝزُي ك٢ ؿذد اُِجبئٖ )

االًجش ٖٓ االٗض٣ْ أُٞعٞد ك٢ اُذّ ٖٓ اُ٘غ٤غ٤ٖ اُؼظ٢ٔ ٝاٌُجذ١ ُٜٝزا كئٕ اسرلبع ٗشبؽ ٛزا 

ًٔب ٣الحع  (.  Al-Hamadan,2010) ٓب ٣شعغ ا٠ُ ٓشع احذ ٛز٣ٖ اُ٘غ٤غ٤ٖاالٗض٣ْ ؿبُجبً 

ٝعشؽبٕ اُؼظبّ ٝ رضداد كؼب٤ُخ  أٓشاع اٌُجذ , ٝاُظلشاء ٓضَ ا٤ُشهبٕ اإلٗغذاد١ك٢  اسرلبػٚ

(, ٝك٢ عشؽبٕ اُؼظبّ, 2011ٝاخشٕٝ Dajaniٛزا االٗض٣ْ ػ٘ذ ص٣بدح اكشاصٙ ٖٓ هجَ أُش٤ٔخ )

 ػٖ اُحذ اُطج٤ؼ٢ , ٝروَ كؼب٤ُخ االٗض٣ْٝاٌُجذ, ٝاُجٌ٘ش٣بط, ٝاُجشٝعزبد, ٝثو٤خ األٗغغخ االخشٟ

اُـذح ع٤٘ت  شاصٝهِخ اك, C, ٝٗوض ك٤زب٤ٖٓك٢ حبالد اُزٜبة ا٤ٌُِخ أُضٖٓ

, رغزخذّ ٓغز٣ٞبد رؼشف ٝظ٤لزٚ ك٢ األٗغغخ األخشٟ ُْٝ  Hypoparathyroidismاُذسه٤خ

ٌجذ, ٝاُظلشاء, ٝاِػطشاثبد االٗض٣ْ ك٢ اٌُجذ ٝاُؼظبّ ػ٠ِ ٗطبم ٝاعغ ك٢ رشخ٤ض أٓشاع اُ

 .  (2011ٝاخشٕٝ   (Turanلخ اُؼظبّ أُخزِ
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 Bilirubinالبٍلروبٍن  2-7

 اُج٤ِشٝث٤ٖ أُشرجؾ, ,ٛٞ طجـخ طلشاء رزٝة ك٢ اُذٕٛٞ, ٣ٌٕٝٞ ػ٠ِ صالس طٞس اُج٤ِ٤شٝث٤ٖ

ثؼذ   Hemoglobinؿ٤ش أُشرجؾ, ٝٓغٔٞػٜب ٣غ٠ٔ اُج٤ِشٝث٤ٖ ا٢ٌُِ, إ رحطْ خؼبة اُذّٝ

اُز١ ٣زْ  globin رٌغش خال٣ب اُذّ اُحٔشاء ٝاٗزٜبء كزشح ح٤برٜب ٣زحَِ خؼبة اُذّ ا٠ُ ثشٝر٤ٖ

٣زحٍٞ ا٠ُ  heamرحِِٚ ا٠ُ اُحٞآغ اال٤٘٤ٓخ االعبع٤خ ٣ٝزْ اعزخذآٜب ٓشح اخشٟ, آب ا٤ُْٜ 

ا٠ُ   ٣ٝbiliverdinزحٍٞ,  hemoxy genaseاٗض٣ْ ثٞعبؽخ biliverdinحذ٣ذ ٝثِلشد٣ٖ 

UCBunconjucated bilirubin (Fischbach and Dunning ٕٝ2008ٝاخش,)  ٝٛ٘بُي

 ػٞآَ داخ٤ِٚ ٝخبسع٤ٚ رؼَٔ ػ٠ِ ص٣بدح ٓغزٟٞ اُج٤ِشٝث٤ٖ ؿ٤ش أُشرجؾ ٓضَ االد٣ٝخ ٝٗوض

ًٝزُي ٗوض االُج٤ٖٓٞ اُز١ ٣شرجؾ ثبُج٤ِشٝث٤ٖ, إ اُج٤ِشٝث٤ٖ اُحشؿ٤ش أُشرجؾ  G6PDH اٗض٣ْ

ج٢ اُزغْٔ اُؼظ ُألػظبة ك٤غجت ُٚ اُوذسح ػ٠ِ اخزشام اٝ ػجٞس ؿشبء اُخ٤ِخ اُذ٢٘ٛ أُـِلخ

neurotoxicity ,ٚاُج٤ِشٝث٤ٖ ؿ٤ش أُشرجؾ ا٠ُ اٌُجذ ٝ ٣شرجؾ ٓغ حبٓغ اًٌُِٞٞس٤ٗي  ٣زغ 

Glucuronic acidثٞاعطخ االٗض٣ٔبد اُ٘بهِخ  ك٢ اٌُجذuridine diphosphate 

glucouridine transferase (UDPGT),  ٌَٝرحُٜٞب ا٠ُ اُشٌَ ؿ٤ش اُغبّ ٝٛٞ اُش

 Bilirubinأُجبشش ٤ُزحٍٞ ا٠ُ ص٘بئ٢ ًشٝٗبد اُج٤ِشٝث٤ٖ  أُشرجؾ اُز١ ٣غ٠ٔ ثبُج٤ِشٝثٖ

Diglucuronide٘ٞاد اُظلشا٣ٝخ ٜٝٓ٘ب ا٠ُ اُوبثَ ُِزٝثبٕ ك٢ أُبء صْ ٣خشط ٖٓ اٌُجذ ا٠ُ اُو

اٗغذاد اُو٘ٞاد  ,اُج٤ِشٝث٤ٖ ك٢ آشاع اٌُجذ رشرلغ ٓغز٣ٞبد اُخبسط,اُو٘بح اُٜؼ٤ٔخ صْ ا٠ُ 

                                                 ٣ب اُذّ اُحٔشاء رٌغش خال ص٣بدح ػ٘ذٝ ,اُظلشا٣ٝخ

2006, Kuntiz Kunti) )  ,أُشرجؾ ٣٤زحَِ اُج٤ِشٝث ٖCB  ُٕٞٞك٢ اُِلبئل٢ ٝاُو

ٝثؼذ  ,هجَ االٓؼبءٖٓ  اُجؼغ ٓ٘ٚ ٣ؼبد آزظبطٚ UCB إ٠ُ  glucuronidaseثٞعبؽخ

إ ص٣بدح  .urobilins andاُز١ ٣زحٍٞ ا٠ُ ٣urobilinogensزحٍٞ ا٠ُ  االعز٤بص ُِذٝسح اٌُجذ٣خ

 ٝخَِ ك٢ سثؾ اُج٤ِشٝث٤ٖاُج٤ِشٝث٤ٖ ا٢ٌُِ ك٢ أُظَ ٣ذٍ ػ٠ِ خَِ ك٢ اُٞظ٤لخ االخشاع٤خ ٌُِجذ 

غشة اُؼشس ٣ؤد١ ا٠ُ ر ٝٛزااُؼشس اُحبطَ ك٢ اُخال٣ب اٌُجذ٣خ, ثغجت  glucoronateٓغ

 .  (Waetzig ٝ Herdegen ,2005)  اُج٤ِشٝث٤ٖ ا٠ُ عٜبص اُذٝسإ

 كرٌاتٍن البالزما  2-8 

ه٤بط ًش٣بر٤ٖ أُظَ ٛٞ أخزجبس ثغ٤ؾ ٝٛزا أُؤشش األًضش أعزخذاّ ك٢ ٝظ٤لخ ا٠ٌُِ , ٝٛ٘بى 

اسرلبع ك٢ ٓغز٣ٞبد اٌُش٣بر٤ٖ ثبُذّ ُٞحع كوؾ ٓغ ػشس ِٓحٞظ ألداء ا٤ُ٘لشٕٝ ُٝزُي كئٕ ٛزا 

ٓ٘بعت ك٢ ٝهذ ٓجٌش ٌُِشق ػٖ أٓشاع ا٠ٌُِ , ٝٛ٘بى روذ٣ش أكؼَ ُٞظبئق ا٠ٌُِ  األخزجبس

( . ٝأشبسد دساعخ ٣بثب٤ٗخ ٣Zelmanovitz  ,2005ٌٖٔ إٔ ٣وذٜٓب أخزجبس ٗوبء اٌُش٣بر٤ٖ ) 
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حذ٣ضخ رٞح٢ ثإٔ اٗخلبع ٓغزٟٞ اٌُش٣بر٤ٖ ك٢ أُظَ ٣شرجؾ ثض٣بدح ٓخبؽش اُزؼشع ُزطٞس 

غٌش١ اُ٘ٞع اُضب٢ٗ ك٢ اُشعبٍ ا٤ُبثب٤٤ٖٗ                                       ٓشع اُضالع٤ٔ٤ب ٝٓشػ٠ اُ

 (  Medical Biochemistry Alexandria University  ,2009 . ) 

 

 زٌادة تركٍس الحدٌد فً مرضى الثالسٍمٍا  2-9

ثغجت  ػ٤ِٔبد ٗوَ اُذّ أُزٌشسح اُز٢ هذ رغجت  ٣زشعت اُحذ٣ذ ك٢ اعغبّ ٓشػ٠ اُضالع٤ٔ٤ب

ٓؼبػلبد ك٢ أػؼبء اُغغْ أُخزِلخ ٓضَ رشحْ اٌُجذ ٝاعٞداد ُٕٞ اُغِذ ٝخَِ ٛش٢ٗٞٓ إٔ ُْ 

 ٣ؼط٠ أُش٣غ حو٘خ اُذعل٤شاٍ ٝاُز٢ رؤد١ إ٠ُ اُزخِض ٖٓ اُحذ٣ذ ػٖ ؽش٣ن اُجٍٞ . 

ٓشرجطخ ثبُحذ٣ذ ُخبسط اُغغْ ػٖ  ٝإٔ اُذعل٤شاٍ ٛٞ ٓبدح رشرجؾ ٓغ اُحذ٣ذ ك٢ اُغغْ ٝرخشط

عبػبد ٤ٓٞ٣ب  10-8ؽش٣ن اُجٍٞ , إر  رٌٖٔ أ٤ٔٛخ اُذعل٤شإ اُز١ ٣حوٖ ػٖ ؽش٣ن اُغِذ ُلزشح 

أٝ ػٖ ؽش٣ن اُٞس٣ذ ٝاُؼؼَ ٣ؤد١ إ٠ُ رشعت اُحذ٣ذ اُزذس٣غ٢ ك٢ عغْ أُش٣غ إ٠ُ رؼط٤َ 

اٌُض٤ش ٖٓ أخزالٍ اُٞظبئق ٝظبئق اُخال٣ب ٝثبُزب٢ُ إ٠ُ ٓٞرٜب ٝكوذإ ٝظبئلٜب ًٔب ٣ؤد١ إ٠ُ 

ش٣ن إعزخذاّ اُذ٣غل٤شاٍ اُٜش٤ٗٞٓخ ٝاُوِج٤خ ٝاٌُجذ٣خ ُزُي ٣غت اُزخِض ٖٓ اُحذ٣ذ اُضائذ ػٖ ؽ

 .  (  Kosman,2010)  أُ٘زظْ
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 Materials and Methodsانًىاد وطزائق انعًم -3

 األجهزة واألدواث انًستخذيت في انذراست   3-1

 ( األعٙضح ٚاألدٚاد اٌّغزخذِخ ٚاٌششوبد اٌّظٕؼخ ٚإٌّشأ .1-3عذٚي )

 إٌّشأ     اعُ اٌششوخ اٌّظٕؼخ  اعُ اٌغٙبص      د

1 10-200UL filter tip natural 

steril FT 226- RNS 

Ganada Bio Basic INC 

2 Approx- 500ml ─ Germany 

3 Cobasintegra 400 plus system _ Germany 

4    Deep freece Arcelik Turkey 

5 Eppendrof  tube steriale 1.5ml 

(100) 

Ganada Bio Basic INC 

6 Eppendrof tubes Geneaid Taiwan 

7 Gel- Electrophoresis Labnet TheusA 

8 Gel-documentation Passed electricd U- K 

9 Hotplate magntic stirrer Vision Korea 

11 Medical Gloves Safe pack U.S.A 

11 Micro centrifuge TUV Germany 

12 Micro pipettes Dragonmed Germany 

13 Micro tip short  10- 0.1 Ganada Bio Basic INC 

14 PCR  rack tube Ganada Bio Basic INC 

15 PCR  Thermal Black Labned Edison 

NJ 

U.S.A 

16 power supply ECM Germany 
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17 Rack eppendrof 100 sample Ganada Bio Basic INC 

18 Sensitive Electronic Balance Denver 

instrument 

Germany 

19 spectrophotometer ECM Germany 

21 Tip rackc sterile BT222- RS 

100- 1000 UL 

Ganada Bio Basic INC 

21 Tubes deferent siez          

500ml ) ٚ100ml  ٚ50ml) 

─ Germany 

22 UV Cabinet Diocom The  U.K 

23 Vortex  Vlplus Boeco Eufor -Boeco 

24 Water bath Memmer Germany 

25 tubes  GD column 

 

Taiwan Geneaid 

 

 

 انًحبنيم وانًىاد انكيًيبئيت انًستخذيت في انذراست  3-1-1

 ( اٌّؾب١ًٌ ٚاٌّٛاد اٌى١ّ١بئ١خ اٌّغزخذِخ فٟ اٌذساعخ  .2-3عذٚي )

 إٌّشأ اعُ اٌششوخ اٌّٛاد ٚاٌّؾب١ًٌ اٌى١ّ١بئ١خ د

1  (96  )%Ethyl Alcohol Absolut 

Ethanol 

─ Iraq 

2 100bp DNA Ladder D- 1030-

250 ul 

Bioneer Korea 

3 Agarose  ABoo13  50mg Ganada Bio Basic INC 

4 Deionized  water Bioneer Korea 

5 Elution Buffer   30ml Geneaid Taiwan 

6 Ethidium bromide solution  .  Ganada Bio Basic 
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7 Filtered water 100% ─ Kuwait 

8 Genomic DNA mini kit blood 

protocol  

Geneaid Taiwan 

9 GSB  Buffer  40 ml Geneaid Taiwan 

11 GST Buffer  30ml Geneaid Taiwan 

11 Loading  Dge Ganada Bio Basic INC 

12 PCR  premix K – 2012  0.2ml 

\20 ul \ rxns \ 96 tube 

Bioneer Korea 

13 Specific primers Bioneer Korea 

14 Sugary solution (10%) ─ Iraq 

15 TBE Aoo26  10 x 1L Ganada Bio Basic INC 

16 W1  Buffer   45ml Geneaid Taiwan 

17 Wash  Buffer  25ml Geneaid Taiwan 

 Methodsطزائق انعًم 3-2

  Collection of Samplesجًع انعينبث  3-2-1

رُ اٌؾظٛي ػٍٝ ّٔبرط دَ ٌّشػٝ اٌضالع١ّ١ب ِٓ ع١ّغ ألؼ١خ ِؾبفظخ د٠بٌٝ ٟٚ٘           

)ثؼمٛثخ , اٌّمذاد٠خ , ثٍذسٚص , اٌخبٌض , خبٔم١ٓ( ٚاٌزٟ رُ ػ١ٍٙب اٌزشخ١ض األٌٟٚ ٌّشع 

ض فمش اٌذَ اٌجؾش االث١غ اٌّزٛعؾ فٟ ( ػ١ٕخ دَ ِٓ اٌّشػٝ فٟ ِشو114اٌضالع١ّ١ب , رُ عّغ ) 

( ػ١ٕخ  72ػٝ )ِغزشفٝ اٌجزٛي اٌزؼ١ٍّٟ ٌألِشاع إٌغبئ١خ ٚ األؽفبي إرا وبْ ػذد ػ١ٕبد اٌّش

( ػ١ٕخ 61( ٚاالٔبس )44( ٚوبْ ػذد ػ١ٕبد اٌزوٛس ) 32) ِغّٛػخ اٌغ١طشحٚػذد ػ١ٕبد 

فىبٔذ أػّبسُ٘  ٌغ١طشحِغّٛػخ ا( عٕخ أِب 32 –1.5ٚوبٔذ أػّبس اٌّشػٝ رزشاٚػ ِبث١ٓ )

( عٕخ , إر رُ ػًّ اٌغبٔت اٌى١ّ١بئٟ اٌؾ١ٛٞ فٟ ِخزجشاد ِغزشفٝ  25 – 3)    رزشاٚػ ث١ٓ 

اٌجزٛي اٌزؼ١ٍّٟ أِب اٌغبٔت اٌٛساصٟ اٌغض٠ئٟ فمذ وبْ فٟ ِخزجش اٌٛساصخ اٌغض٠ئ١خ فٟ و١ٍخ اٌزشث١خ 

 ًِ( رُ 3, لغُ إٌٝ عضئ١ٓ ) ِٓ اٌذَ ًِ 6ٌٍؼٍَٛ اٌظشفخ , أْ عّغ إٌّبرط رُ ػٓ ؽش٠ك عؾت 

( ٚثؼذ٘ب رشط ٘زٖ االٔجٛثخ سعب E.D.T.Aٚػؼٗ فٟ أٔبث١ت ؽب٠ٚخ ػٍٝ ِبدح ِبٔؼخ اٌزخضش )

ٌٛساص١خ اٌغض٠ئ١خ ذ رٌه ٠زُ أعشاء اٌفؾٛطبد اخف١فب ؽزٝ ٠ّزضط اٌذَ ثبٌّبدح اٌّبٔؼخ ٌٍزخضش ٚثؼ
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ًِ( ٚػغ فٟ أبث١ت اٌطشد 3, ٚاٌغضء االخش ِٓ اٌذَ ) ػٍٝ ٘زٖ إٌّبرط ٚاٌفؾٛطبد اٌذ٠ِٛخ

 اٌّشوضٞ ٌٍؾظٛي ػٍٝ ِظً اٌذَ العزخذاِٗ فٟ اٌفؾٛطبد اٌى١ّ١بئ١خ اٌؾ٠ٛ١خ . 

  Molecular  Studyانذراست انىراثيت انجشيئيت  3-2-2

 DNA Extractionاستخالص انذنب  3-2-2-1

 رّذ ػ١ٍّخ األعزخالص ثأعزؼّبي ػذح أعزخالص 

Genomic DNA mini kit blood protocol  

  Buffer used in DNA Extractionِؾب١ًٌ االعزخالص  

Proteinase  K                     20 µ L                                                                  

GSB  Buffer                    200 µ L                                                                  

Absolut  Ethanol               200 µ L 

W1 Buffer                     400 µ L                                                                

Wash  Buffer                 600 µ L                                                                

Elution  Buffer              50 µ L                                                                 

 طزيقت انعًم  3-2-2-2

 .ًِ   1.5ِٓ اٌذَ فٟ أجٛثخ اثٕذسٚف  µL211رُ ٚػغ-1

ِبئٟ ٌّذح  إٌٝ وً أجٛثخ ٚٚػؼذ فٟ ؽّبَ  L0 21  ِٓproteinase Kثؼذ٘ب رُ أػبفخ   -2

 .ِئ٠ٛخ  61دلبئك ثذسعخ ؽشاسح  5

ٌّذح  vortexإٌٝ وً أجٛثخ ٚرشط فٟ عٙبص  L0211 ِٓGSB  Bufferثؼذ٘ب أػ١ف  -3

 .( دلبئك  5( صب١ٔخ ٚٔؼؼٙب فٟ ؽّبَ ِبئٟ ٌّذح )15)

إٌٝ وً أجٛثخ صُ رشط اٌّؾز٠ٛبد فٟ عٙبص  L0211 ِٓAbsolut Ethanolصُ ٔؼ١ف  -4

vortex ( صب١ٔخ  15ٌّذح ). 

 .اٌؾب٠ٚخ ػٍٝ فٍزش رشش١ؼ   GD columnثؼذ٘ب ٕٔمً ٘زا اٌغبئً فٟ أجٛثخ  -5
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 Microاٌؾب٠ٚخ ػٍٝ اٌغبئً فٟ عٙبص اٌطشد اٌّشوضٞ  GD columnرٛػغ أبث١ت  -6

centrifuge  دٚسح فٟ اٌذل١مخ ٌّذح دل١مخ ٚاؽذح فمؾ  14111ثغشػخ. 

 GD columnشاط األٔبث١ت ٠زُ أخز فٍزش اٌزشش١ؼ إٌٝ أجٛثخ ثؼذ أزٙبء اٌطشد اٌّشوضٞ ٚأخ -7

 .عذ٠ذح 

إٌٝ وً أجٛثخ ؽب٠ٚخ ػٍٝ فٍزش رشش١ؼ صُ رٛػغ  L0411 ِٓW1 Bufferٔظ١ف  -8

 .دٚسح فٟ اٌذل١مخ ٌّٚذح دل١مخ ٚاؽذح فمؾ  14111اٌّؾز٠ٛبد فٟ عٙبص اٌطشد اٌّشوضٞ ثغشػخ 

إٌٝ وً أجٛثخ ثؼذ سِٟ اٌغبئً اٌّزشعت أعفً اٌفٍزش  L0611 ِٓWash Bufferٔؼ١ف  -9

 .فٟ االٔجٛثخ 

عذ٠ذٖ  ٠GDزُ رغف١ف اٌذٔب اٌٍّزظك ثفٍزش اٌزشش١ؼ ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك ٚػغ اٌفٍزش فٟ أٔجٛثخ  -11

 .دٚسح فٟ اٌذل١مخ ٌّٚذح صالس دلبئك  14111ِٚٓ صُ ٚػؼٙب فٟ عٙبص اٌطشد اٌّشوضٞ ٠غشػخ 

عٙبص اٌطشد اٌّشوضٞ ٠زُ أخز فٍزش اٌزشش١ؼ ِٓ وً أجٛثخ ٠ٚٛػغ  ثؼذ أخشاط االٔبث١ت ِٓ -11

 .GD columnًِ ثذي ِٓ أبث١ت   1.5فٟ أجٛثخ  أثٕذسٚف 

إٌٝ األٔبث١ت ٠ٚزُ ٚػؼٙب ف١ّب ثؼذ فٟ عٙبص   ٠L051 ِٓElution Bufferزُ اػبفخ  -12

 .دٚسح فٟ اٌذل١مخ ٌّٚذح دل١مخ ٚاؽذح فمؾ  14111اٌطشد اٌّشوضٞ ثغشػخ 

ثؼذ األٔزٙبء ِٓ ػ١ٍّخ اٌطشد اٌّشوضٞ ٌألٔبث١ت ٠زُ أخشاعٙب ِٓ اٌغٙبص ٚرٛػغ فٟ اٌشان  -13

Rack   اٌزٞ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ػ١ٕبدDNA إر رٕزٟٙ ػ١ٍّخ األعزخالص. 

 Gel Electrophoresisانتزحيم انكهزببئي نهذنب انًستخهض3-2-2-3

غشاَ ِٓ األوبسٚص فٟ ١ِضاْ وٙشثبئٟ ؽغبط ٚدل١ك ٚرٛػغ اٌى١ّخ  ٠1ؾؼش اٌٙالَ ثٛصْ -1

               ٠ؾزٛٞ ػٍٝ وجغٌٛخ طٍجخ         500mlاٌّٛصٚٔخ فٟ دٚسق صعبعٟ ِذسط ؽغّٗ 

 (magntic ٌٓغشع ِالثغخ اٌّىٛٔبد أصٕبء اٌزغخ١ ). 

صُ ٠ىًّ اٌؾغُ ثأػبفخ  500mlخ ِذسعخ ِٓ اٌّبء اٌّمطش إٌٝ أجٛثخ صعبع١ ٠450mlؼبف  -2

50ml  ِؾٍٛي ِٓTBE Buffer 10x  50ثٛاعطخ أجٛثخ صعبع١خ ؽغّٙبml . 

٠ٚؼبف إٌٝ 100mLثٛاعطخ أجٛثخ صعبع١خ ِذسعخ ؽغّٙب   ٠100mLأخز ِٓ اٌخ١ٍؾ  -3

( صب١ٔخ فٟ عٙبص  15اٌذٚسق اٌزٞ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ األوبسٚص صُ ٠ٛػغ اٌذٚسق ثؼذ سعٗ ثب١ٌذ ٌّذح )
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َ ؽ١ش رغطٟ فزؾخ اٌذٚسق اٌؼ١ٍب ثبٌٛسق اٌّمٜٛ  111ثذسعخ ؽشاسح  Hotplate stirrerاألراثخ 

)اٌغ١ٍفْٛ( ٌّٕغ اٌزجخش أصٕبء اٌزغخ١ٓ ٚرغزّش ػ١ٍّخ االراثخ ٌؾ١ٓ ٚطٛي اٌغبئً إٌٝ ؽبٌخ ٠ىْٛ 

 ف١ٙب طبف١بً عذا ٚٔم١بً ثذْٚ أٞ شٛائت أٚ فمبػبد 

َ ثؼذ رٌه ٠ؼبف  51-41ٌىٟ ٠جشد إٌٝ دسعخ ؽشاسح ِٓ  دلبئك 11رشن اٌٙالَ اٌّزاة ٌّذح  -4

L05 طجغخ ِٓbromideEthidium  ٚثؼذ٘ب ٠ؾؼش اٌؾٛع اٌّؼذ ٌظت اٌٙالَ صُ ٠غىت

اٌٙالَ ثؼٕب٠خ ربِخ ٚثشىً ِغزّش ٌّٕغ ؽذٚس أٞ فمبػبد ٠ٚزشن ٌىٟ ٠زظٍت ثؼذ ٚػغ ِشؾ 

 .ٌذٔب اٌّغزخٍض ثالعز١ىٟ فٟ اٌؾٛع ٌؼًّ ؽفش فٟ اٌٙالَ ٌىٟ رٛػغ ف١ٙب ػ١ٕبد ا

ثؼذ أْ ٠زظٍت اٌٙالَ ٠زُ سفغ اٌّشؾ ِٕٗ صُ ٠شفغ اٌٙالَ ِٓ اٌؾٛع اٌّؼذ ٌظت ثؼٕب٠خ فبئمخ  -5

 . X1ثمٛح  ٠ٚTBEٛػغ فٟ ؽٛع عٙبص اٌزشؽ١ً اٌىٙشثبئٟ اٌزٞ غّشٖ ثّؾٍٛي 

 µL5  ِٓDNAِٓ طجغخ اٌزؾ١ًّ ػٍٝ ٚسق اٌغ١ٍفْٛ ٌىً ػ١ٕخ صُ ِضعذ ِغ  L02ٚػغ  -6

 .ٌىً ػ١ٕخ 

ؽٍّذ اٌؼ١ٕبد فٟ اٌؾفش اٌّٛعٛدح فٟ اٌٙالَ ِغ ِشاػبح ػذَ خشٚط اٌؼ١ٕخ خبسط عطؼ  -7

 .اٌؾفشح

فٌٛذ ٚرغزّش ػ١ٍّخ اٌزشؽ١ً ٌّذح  111لذ رٛط١ً ألطبة اٌغٙبص ٠ٚغٙض ثمذسٖ وٙشثبئ١خ  -8

 عبػخ 

 غزخٍض ٌٍزأوذ ِٓ ٚعٛد اٌذٔب اٌّ ثؼذ اٌزشؽ١ً ٠زُ رظ٠ٛش اٌٙالَ ثٛاعطخ عٙبص رظ٠ٛش اٌٙالَ -9

 Electrophoresis Solutions   نًحبنيم انًستعًهت في انتزحيم انكهزببئي  3-2-2-4

ؽؼشد اٌّؾب١ًٌ اٌخبطخ ثبٌزشؽ١ً اٌىٙشثبئٟ ثؾغت ِب عبء فٟ                              

(sambrook ٚRussel ,2111 ) . 

 x11 (TBE )EDTA –Tris- Boric acidيحهىل -1

 0.002ِٛالس ِٓ ؽبِغ ا١ٌٛس٠ه  ٚ  Tris- OH  ٚ0.089ِٛالس ِٓ  0.089رُ رؾؼ١شٖ ِٓ 

ٚأوًّ اٌؾغُ  8إٌٝ  ١ٍِPHٍزش ِٓ اٌّبء اٌّمطش ,ٚػجؾ  811فٟ  Na2 – BDTAِٛالس ِٓ 

 . َ ٌؾ١ٓ االعزؼّبي  ١ٍِ4ٍزش ,ٚػمُ ثبٌّؤطذح ,ٚؽفع فٟ  1111إٌٝ 
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 x6بقىة   Loading Bufferيحهىل انتحًيم  -2

غُ ِٓ طجغخ اٌجشِٚٛف١ٕٛي اٌضسلبء   ١ٍِ0.25ٍزش ِٕٗ ثأراثخ  ٠111زُ رؾؼ١ش 

(Bromophenol blur ٟف )ٍٍِزش ِٓ اٌى١ٍغشٚي  31ٍٍِزش ِٓ اٌّبء اٌّمطش ٠ٚؼبف ٌٗ  51

ػ١بسٞ            11ثأعزخذاَ ١٘ذسٚوغ١ذ اٌظٛد٠َٛ ثزشو١ض  ٠ٚ8ؼذي األط ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ إٌٝ 

ٍٍِزش ِٓ اٌّبء اٌّمطش ( صُ ٠ىًّ  81سٚوغ١ذ اٌظٛد٠َٛ إٌٝ غُ ِٓ ١٘ذ 41)٠ؾؼش ثأػبفخ 

 .ٍٍِزش ٌٍّبء اٌّمطش  111اٌؾغُ إٌٝ 

 Ethidium Bromideطبغت بزوييذ االثيذيىو  -3

ًِ ِٓ اٌّبء اٌّمطش صُ أوًّ اٌؾغُ  9غُ ِٓ طجغخ ثش١ِٚذ اإلص١ذ٠َٛ فٟ   0.05ؽؼش ِٓ إراثخ 

 .ًِ \ٍِغُ  5ًِ ثبٌّبء اٌّمطش ٌٍؾظٛي ػٍٝ رشو١ض ٔٙبئٟ  11إٌٝ 

 قيبص تزكيش انذنب ونقبوته   3-2-2-5

ِٓ دٔب L 0 5ِٓ اٌّبء اٌّمطش إٌٝ L0495ل١ظ رشو١ض اٌذٔب ِٓ خالي رخف١ف اٌؼ١ٕخ ثئػبفخ 

اٌزٞ  Spectrophotometerاِزظبص اٌؼ١ٕخ ٌألشؼخ فٛق اٌجٕفغغ١خ ثغٙبص  اٌؼ١ٕخ ٚلشاءح

ٔب١ِٛٔزش ٚرطج١ك  281, 261( ػٕذ اٌط١ٌٛٓ اٌّٛع١١ٓ  ٠O.Dغزؼًّ ٌم١بط اٌىضبفخ اٌؼٛئ١خ )

 اٌمبْٔٛ األرٟ :

ِمٍٛة ×ِٓ اٌؼ١ٕخ  mn 261( = ِمذاس االِزظبط١خ ػٕذ اٌطٛي اٌّٛعٟ mg\mlرشو١ض اٌذٔب )

االِزظبط١خ ػٕذ اٌطٛي  \ 261, أِب إٌمبٚح = االِزظبط١خ ػٕذ اٌطٛي اٌّٛعٟ  x 51اٌزخف١ف  

, ٘زٖ إٌغجخ ٟ٘ إؽذٜ اٌّؤششاد اٌذاٌخ ػٍٝ وفبءح االعزخالص اٌؾبِغ إٌٛٚٞ  281اٌّٛعٟ 

 .(  1982ٚأخشْٚ ,(Maniatisثبٌجشٚر١ٓ ِٚذٜ رٍٛصٗ

  ARMS Analysisتحبنيم نظبو تضخيى انطفزة انًعنذة  3-2-2-6

ARMS - PCR ٔظبَ رؼخ١ُ اٌطفشح اٌّؼٕذح اٌزٞ ٠ٛطف اٌطفشاد إٌمط١خ ثظٛسح ِجبششح ٛ٘

ثٛاعطخ ٚعٛد أٚ ػذَ ٚعَٛ اٌزؼخ١ُ ثبعزخذاَ ثٛادا ِؾذدح األ١ًٌ , ٌزشخ١ض اٌطفشاد إٌمط١خ 

اٌّىًّ ٌٍطفشح  3اٌّؾذدح ٌضٚط ٚاؽذ ِٓ اٌجٛادا اٌّؾذدح األ١ًٌ ػٕذ اٌطشف ا١ٌٕٛو١ٍٛر١ذٞ 

( اٌزٞ رُ N  ARMS) ثبدا اٌطج١ؼٟ DNA( ٚاألخش رغٍغً  Mt ARMSخ )ثبدا إٌمط١

 اعزخذاِٗ . 
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  Principles of ARMSيبذأ عًم نظبو تضخيى انطفزة انًعنذة  3-2-2-6-1

ٔز١غخٚعٛد أٚ ػذَ  ٠PCRزٛافك ِغ اٌطفشاد اٌّؾذدح اٌزٟ رغزخذَ فٟ رفبػً  PCRثبدا -1

 أٚ ػذَ ٚعٛد األ١ًٌ اٌطبفش أٚ اٌطج١ؼٟ .ٚعٛد اٌؾغُ اٌّزٛلغ ٠ٚذي ػٍٝ ٚعٛد 

٠زفك ِغ رغٍغالد اٌطفشاد اٌّؾذدح ٟٚ٘ رزٛافك ِغ ٘زٖ اٌطش٠مخ إر رز١ّض  ARMSثبدا  -2

ِٓ اٌجبدا ثٛعٛد رغٍغً ِخظض ٌٍطفشح ٠ٚزُ سثؾ  3″١ٔٛو١ٍٛر١ذاد األ١ٌالد فٟ اٌطشف 

 فأٔٗ ٌٓ ٠ؾذس . ((WTاٌجبدا , إرا وبْ رغٍغً اٌطفشح ِخزٍفبً أٚ ِٓ إٌٛع اٌشبر 

لبػذح ِغ  31٘ٛ ػبدح ٠زىْٛ ِٓ ١ٔٛو١ٍٛر١ذ ؽ٠ًٛ ٚاٌزٞ ٠ؾزٛٞ رمش٠جب  ARMSثبدا  -3

 % . 51رمش٠جب  C ,Gأؽزٛاٖ ػٍٝ 

إٌشبؽ ″ 5إٌٝ  3″ال ٠ٍّه اٌطشف  Tap polymerase٘زٖ اٌمبػذح رمَٛ ػٍٝ أعبط ِجذأ  -4

ٚاٌمبٌت ع١ؤدٞ ثبٌٕز١غخ إٌٝ ػذَ  3″ا إٌٛٚٞ اٌخبسعٟ , ٚثبٌزبٌٟ ػذَ اٌزطبثك ث١ٓ ٔٙب٠خ اٌجبد

 لذسح اٌجبدا ػٍٝ اٌم١بَ ثؼٍّٗ فٟ ظً اٌظشٚف اٌّالئّخ . 

( ٚاألخشٜ ِمبثٍخ WTفٟ أٔجٛثز١ٓ , ٚاؽذح ِمبثٍخ ٌزغٍغً اٌشبر) ARMSفٟ اٌؼبدح رٕف١ز  -5

ً أٚ ِخزٍفبً ٠ٚزُ رؾذ٠ذٖ ثغٌٙٛخ ٚوزٌه فٟ ِضً ٘زٖ ا ٌؾبٌخ ٌٍطفشح ,ٚ٘زا ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ِزغبٔغب

 عٛف رظٙش إٌزبئظ فٟ وال األٔجٛثز١ٓ .

ِٓ أعً رخ١ٍك ِٕزظ غ١ش  PCRأػبفخ أص١ٕٓ ِٓ ثٛادا اٌغ١طشح اٌذاخ١ٍخ اٌزٟ رشًّ رفبػً  -6

ِزشاثؾ اٌزٞ ٠ذي ػٍٝ أْ خ١ٍؾ اٌزفبػً وبْ ٠ؼًّ ثشىً طؾ١ؼ ٚوً شٟء وبْ ٠ؼًّ ثشىً 

 ( . 2117ٚاخشْٚ, EI-Gawhary؛  Stephen,2112طؾ١ؼ )

 Mutation Selectionأختيبر انطفزاث انًستخذيت في انذراست  3-2-2-6-2

ٚفمب ٌزٛص٠غ اٌطفشاد اٌّشزشوخ ٌٍج١زب صالع١ّ١ب فٟ اٌجٍذاْ اٌّغبٚسح                              

(Eleftheriou,2113 ؛Yildiz ,ْٚ؛ 2115ٚاخشHaghi ,ْٚ؛2119ٚاخشRahimi 

ٍزشخ١ض اٌغض٠ئٟ ٌّشع اٌضالع١ّ١ب             فٟ (, ٚرُ أخز١بس عجؼخ ؽفشاد 2111ٌٚاخشْٚ ,

 اٌؼشاق . 
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  Primers Selectionأختيبر انبىادئ  3-2-2-6-3

-3ٌٍطفشاد وّب ِٛػؼ فٟ اٌغذٚي ) ARMS٘ٛ اٌزغٍغً اٌزٞ ٠زُ أخز١بسٖ فٟ رؾ١ًٍ  Aاٌجبدا 

3( ,)Talmaci ,ْٚ؛  2114ٚاخشBaig ,ْٚ؛  2115ٚاخشBasak ,ْٚ؛  2117ٚاخش

Mirasena ,ْٚ؛  2118ٚاخشSarookhani ,ْٚ؛ 2119ٚاخشSaleh-Gohari 

ٚBazrafshani,2111 . )  

 *Internal control primers                                                   

  Primer A(Forward):5″ -CAA TGT ATC ATG CCT CTT TGC ACC-3″                   

 Primer B(Reverse):5″ -GAG TCA AGG CTC AGA GAT GCA GGA-3″     

Common primers* 

Common primer C:5″ -ACC TCA CCC TGT GGA GCC AC-3″              

Common primer D:5″ -CCC CTT CCT ATG ACA TGA ACT TAA-3″   

, انببدئ انطبيعي  B-Globin( تسهسالث انبىادئ انًستخذيت نهكشف عن انطفزاث في جين 3-3جذول )

 وانطبفز .

Productce(bp) Common 

primer  

Sequence  ( 5-3)              Mutation 

285 C 5-CTC CTT AAA CCT GTC TTG TAA CCT TGT TAG-3″″ IVS.1.5 (G-C) 

  5-CTC CTT AAA CCT GTC TTG TAA CCT TGT TAG-3″″ Normal 

225 C ″5-CCT TGC CCC ACA GGG CAG TAA CGG CAC ACC-3″ Codon 8\9 

  ″5-CCT TGC CCC ACA GGG CAG TAA CGG CAC ACT-3″ Normal 

684 D 5-TCA CTT AGA CCT CAC CCT GTG GAG CCT CAT-3″″ Codon 88 

  ″5-TCA CTT AGA CCT CAC CCT GTG GAG CCT CAC-3″ Normal 

521 D 5-ACA CCA TGG TGC ACC TGA CTC CTG AGC ACG-3″″ Codon 8 

  ″5-ACA CCA TGG TGC ACC TGA CTC CTG AGC AGA-3″ Normal 

511 D 5-TGA GGA GAA GTC TGC CGT TAC TGC CCA GTA-3″″ Codon 15 

  5-TGA GGA GAA GTC TGC CGT TAC TGC CCA GTG-3″″ Normal 

439 C 5-GAG TGG ACA GAT CCC CAA AGG ACT CAA CCT-3″″ Codon  41\42 

  5-GAG TGG ACA GAT CCC CAA AGG ACT CAA AGA-

3″″ 

Normal 

281 C 5-TAA ACC TGT CTT GTA ACC TTG ATA CCT ACG-3″″ Codon30 

  5-TAA ACC TGT CTT GTA ACC TTG ATA CCT ACC-3″″ Norma       l 
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 PCR – ARMSيكىنبث خهيظ انتفبعم  3-2-2-6-4

ثأػبفخ اٌّىٛٔبد اٌزب١ٌخ فٟ أجٛثخ ِؼمّخ وّب فٟ  Master mixؽؼش خ١ٍؾ اٌزفبػً اٌشئ١ظ-1

 اٌغذٚي ادٔبٖ :

Amount (µL)   Cohcentration Component            

L09 ─ Deionized   water       

L05 X                      1 Master Mix               

L02 10 picomols \ µL      Internal control primer A 

L02 10 picomols µL          Internal control primer B 

2 µL 10 picomols µL          Internal control primer C 

or D     

2µL 10 picomols µL         Normal or Mutant primar 

L03 0.05 – 0.15 µg\µL     DNA Sample              

      25 ─ Total Volum 

 

ٚرٌه ثغؾجٙب ػذح ِشاد صُ ٚػؼذ فٟ عٙبص  Micropipateِٚضعذ ٘زٖ اٌّىٛٔبد ثٛاعطخ 

 .ٌّالثغخ ِٚضط اٌّىٛٔبد ِغ ثؼؼٙب اٌجؼغ ع١ذا  Vortexاٌشط 

ًِ ؽغت اٌؼ١ٕبد اٌّشاد دساعزٙب ٠ٚٛػغ   0.5ٚصع اٌخ١ٍؾ ػٍٝ أبث١ت ِؼمّخ ؽغّٙب  -2

22µL  خ١ٍؾ اٌزفبػً ٌىً أجٛثخ ِٓ. 

 . Master Mixإٌٝ األٔبث١ت اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ  3µL ِ ٓDNAأػ١ف  -3

ٚٔفز  Thermocyclerٚػؼذ األٔبث١ت اٌؾب٠ٚخ ػٍٝ اٌّىٛٔبد فٟ عٙبص اٌجٍّشح اٌؾشاسٞ  -4

 .اٌّٛػؼ أٔبدٖ اٌجشٔبِظ 
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 PCR Programes-ARMSبزايج نظبو تضخيى انطفزة انًعنذة -3-2-2-6-5

  ARMS – PCR( 1( بزنبيج ) 3جذول )

N. of cycles     Time (minute) 

  

Temperature    Step 

          1          2         94 Initial denaturation 

 

          25 

         1         94 Denaturation 

        1         65 Annealing 

1.5         72 Extension 

          1          3         72 Final extension 

 ARMS – PCR(  2( بزنبيج ) 4جذول )

N. of cycles Time (minute)  Temperature Step            

        1            5        95 Initial denaturation 

 

       35 

           1        95 Denaturation   

           1        57 Annealing      

1.5        72 Extension      

        1            7        72 Final extansion 

 

 تحهيم نبتج نظبو تضخيى انطفزة انًعنذة  3-2-2-6-6

Analysis of ARMS – PCR Products                                            

ًِ ِٓ  111غُ ِٓ عً األوبسٚص ثؼذ ل١بعٗ ث١ّضاْ ؽغبط إٌٝ  1ؽؼش اٌٙالَ ثأػبفخ -1

TBE Buffer   ثمٛحx1  ّٗ500فٟ دٚسق صعبعٟ ِذسط ؽغml  صُ ٠ٛػغ ثؼذ رٌه ػٍٝ عٙبص

Hotplate stirrer   ِغ ٚػغ غطبء ِٓ ٚسق اٌغ١ٍفْٛ ػٍٝ لّخ اٌذٚسق ٌّٕغ اٌزجخش ٚثذسعخ

ي االراثخ ٚطفبء اٌخ١ٍؾ  ثؾ١ش ال رٛعذ أٞ ِٛاد غ١ش رائجخ ٚأٞ َ إٌٝ ؽ١ٓ اوزّب 111ؽشاسح 

 .َ  51 -41فمبػبد ف١ٗ صُ ٠زشن ١ٌجشد إٌٝ دسعخ 
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إٌٝ اٌٙالَ اٌّٛعٛد فٟ اٌذٚسق اٌضعبعٟ  Ethidium bromideِٓ طجغخ  5µLأػ١ف  -2

ًْ  11ِغ اٌشط اٌّجبششٌٍّىٛٔبد ٌّٚذح   .صٛا

ف١ٗ لجً عىت اٌٙالَ ٌؼًّ اٌؾفش اٌزٟ رؾًّ ف١ٗ  ر١ٙئخ ؽٛع طت اٌٙالَ ٚرٌه ثٛػغ اٌّشؾ -3

 .اٌؼ١ٕبد 

عىت اٌٙالَ فٟ اٌؾٛع ثشفك ٚثظٛسح ِغزّشح ٌّٕغ ؽذٚس فمبػبد ٚرشوٗ ؽزٝ ٠زظٍت  -4

 .ٌّذح غ١ش ِؼ١ٕخ ِٓ اٌٛلذ 

اٌّؾؼش  x1ثمٛح  TBE Bufferغّش ؽٛع عٙبص اٌزٛط١ً اٌىٙشثبئٟ ثى١ّخ ِٓ ِؾٍٛي  -5

 .ًِ ِٓ اٌّبء اٌّمطش  451إٌٝ  x11ثمٛح  TBE Bufferًِ ِٓ ِؾٍٛي  51ِٓ أػبفخ 

سفغ اٌّشؾ ِٓ اٌٙالَ ثؼذ رظٍجٗ فٟ لبٌت اٌظت ثشفك صُ ٔمً اٌٙالَ ثؼٕب٠خ ربِخ ٚسفك إٌٝ  -6

 .ؽٛع عٙبص اٌزشؽ١ً اٌىٙشثبئٟ 

ٌغشع اٌّمبسٔخ  7µLفٟ اٌؾفشح األٌٚٝ ِٓ اٌٙالَ ٚاألخ١شح ٚثؾغُ  DNA Ladderٚػغ  -7

 .فٟ ثم١خ اٌؾفش أٞ وً ػ١ٕخ فٟ ؽفشح ٚثؾغت اٌزشل١ُ اٌّؼطٝ ٌىً ٚاؽذح ِٕٙب  صُ ؽٍّذ اٌؼ١ٕبد

دل١مخ ٚثؼذ  91فٌٛذ ٌّٚذح  111ٚطٍذ ألطبة اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ ثغٙبص اٌزشؽ١ً ٚعٙض ثمذسح  -8

اوزّبي اٌٛلذ اٌّؾذد ٌؼ١ٍّخ اٌزشؽ١ً ٠زُ سفغ اٌٙالَ ثشفك ِٓ عٙبص اٌزشؽ١ً ٚٚػؼٗ ػٍٝ عطؼ 

 .ٙالَ ٌغشع اٌزظ٠ٛش ٚاٌزأوذ ِٓ ٚعٛد اٌطفشاد فٟ وً اٌؼ١ٕبد اٌّشؽٍخ عٙبص ٌزظ٠ٛش اٌ

 DNA Sequencingانتسهسم انتتببعي نهذنب  3-2-2-7

اٌّطٍٛة دساعزٗ ٚرٌه  B-Globinاٌّؾزٛٞ ػٍٝ ع١ٓ  PCRرغشٞ ػ١ٍّبد اٌزٕم١خ ٌٕبرظ رفبػً 

( اٌزٟ عٙضرٙب ( Gel\PCR Fragment Extraction Kit Protocolؽغت ػذح اٌزٕم١خ 

 .  Bionnerششوخ 

 يحبنيم انتنقيت هي :  3-2-2-7-1

1-DF Buffer  500µl    

2- W1 Buffer 400 µl 

3- Wash Buffer 600 µl 

4- Elution Buffer 40 µl 
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 طزيقت انعًم  3-2-2-7-1

ِٚٓ صُ  B-Globinٚاٌزٞ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ع١ٓ  PCRِٓ عً ٔبرظ رفبػً  mg 311لطغ -1

 .  ML1.5ٚػؼٙب فٟ أٔجٛثخ أثٕذسٚف 

ٚثؼذ رٌه ٚػؼذ  µL 511  ِٓBufferDFأػ١ف إٌٝ األٔجٛثخ اٌّؾز٠ٛخ ػٍٝ اٌغً  -2

 ٌىٟ ٠زٚة اٌغً رّبِب .  Vortexاألٔجٛثخ فٟ عٙبص 

 دل١مخ .  15ٌّٚذح  C°61ٚػؼذ األٔجٛثخ ثؼذ رٌه فٟ ؽّبَ ِبئٟ ٚثذسعخ ؽشاسح  -3

ٚ٘زٖ  ١DF Columnخ اٌزؾؼ١ٓ ٔمٍذ ِؾز٠ٛبد األٔجٛثخ إٌٝ أٔجٛثخ ثؼذ األٔزٙبء ِٓ ػٍّ -4

 .  ML 2ٚؽغّٙب  Kitاألٔجٛثخ رؾزٛٞ ػٍٝ فٍزش ِٚٛعٛدح ػّٓ ِؾز٠ٛبد 

دٚسح  14111فٟ عٙبص اٌطشد اٌّشوضٞ ٚثغشػخ  DF Columnثؼذ رٌه ٚػؼذ أٔجٛثخ  -5

 فٟ اٌذل١مخ ٌّٚذح ٔظف دل١مخ . 

عذ٠ذح  DF Columnثؼذ األٔزٙبء ِٓ ػ١ٍّخ اٌطشد اٌّشوضٞ أخز اٌفٍزش ٚٚػغ فٟ أٔجٛثخ  -6

دٚسح فٟ  14111ِٚٓ صُ ػًّ ؽشد ِشوضٞ ٌٙب ٚثغشػخ   L0411 ِٓW1 Bufferٚأػ١ف 

 اٌذل١مخ ٌّٚذح ٔظف دل١مخ . 

عذ٠ذح  DF Columnٚأخز اٌفٍزش ِٕٙب ٚٚػغ فٟ أٔجٛثخ  DF Columnرشوذ أٔجٛثخ  -7

ٚرشوذ األٔجٛثخ ٌّذح دل١مخ ٚثؼذ رٌه ػًّ ٌٙب ؽشد  ١ٌL0611 ِٓWash Bufferٙب ٚأػ١ف ا

 دٚسح فٟ اٌذل١مخ ٌّٚذح صالس دلبئك .  14111ِشوضٞ ٚثغشػخ 

ٚأخز اٌفٍزش ِٕٙب ٚٚػغ فٟ أٔجٛثخ أثٕذسٚف ٚأػ١ف ا١ٌٙب  DF Columnرشوذ أٔجٛثخ  -8

L041  ِٓElution Buffer ٚثؼذ رٌه رؼًّ ٌٙب ؽشد  ٚرشوذ األٔجٛثخ ٌّذح خّظ دلبئك

دٚسح فٟ اٌذل١مخ ٌّٚذح دل١مز١ٓ ٚفٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ؽظً ػٍٝ دٔب ٔمٟ  14111ِشوضٞ ٚثغشػخ 

 .  B-Globinٌغ١ٓ 

اٌّطٍٛة إ٠غبد  B-Globinاٌّؾزٛٞ ػٍٝ ع١ٓ  PCRٚثؼذ األٔزٙبء ِٓ ػ١ٍّخ رٕم١خ ٔبرظ رفبػً 

)    Sequencerثٛاعطخ عٙبص  رغٍغً اٌمٛاػذ إٌزشٚع١ٕ١خ ٌٗ ػًّ اٌخ١ٍؾ اٌالصَ ٌٍفؾض

Genetic analyzer  ٌٚىٓ لجً رٌه ١٘ئذ اٌٍٛؽخ )Plate  ٟاٌّؼمّخ اٌخبطخ ثبٌغٙبص ٚاٌز

ؽفشح ِخظظخ ٌٍؼ١ٕبد اٌزٟ أدخٍذ إٌٝ اٌغٙبص ١٘ٚئذ اٌغٛائً اٌخبطخ ثبٌغٙبص  96رؾزٛٞ 
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ٚوّب PCRبص ٚوزٌه ١٘ئذ اٌغ١ٕبد اٌّطٍٛة إ٠غبد رغٍغً لٛاػذ٘ب إٌزشٚع١ٕ١خ ٟٚ٘ ٔٛارظ عٙ

 ٠أرٟ , 

ِٓ اٌجٛادا اٌزٟ  11\1ِٓ اٌجٛادا اٌّخففخ ثٕغجخ  ML0.2l01.6ٚػغ فٟ أٔجٛثخ عؼزٙب -1

ِٓ اٌّؾٍٛي اٌشئ١ظ ٌىً  1\4أعزؼٍّذ أطال ٌّؼشفخ ٔٛع اٌطفشح ) وبٔذ ِخففخ أطال ثٕغجخ 

 Reverseٚإِب ساعغ  Forwordثبدا ( ِغ اٌؼٍُ أْ اٌجٛادا أعزؼٍّذ ثشىً ِفشد ) إِب أِبِٟ 

 ٌىً رغشثخ ( .

 . X5ٚثزشو١ض  Sequencing bufferِٓ داسا اٌزغٍغً  l03.5أػ١ف  -2

 .  PCR( ِٓ ٔبرظ  l0 )1-11أػ١ف  -3

 . L021أػ١فذ و١ّخ ِٕبعجخ ِٓ اٌّبء اٌّؼبػف اٌزمط١ش ال٠ظبي اٌؾغُ اٌىٍٟ ٌىً ػ١ٕخ إٌٝ  -4

ؽشد ِشوضٞ ٌٙب ٚثغشػخ  ِٚٓ صُ ػًّ Vortexخٍطذ ِؾز٠ٛبد األٔجٛثخ ثٛاعطخ عٙبص  -5

ٚثؾغت  PCRدٚسح فٟ اٌذل١مخ ٌّٚذح دل١مخ ِٚٓ صُ ثؼذ رٌه ٚػؼذ األٔجٛثخ فٟ عٙبص  16111

 اٌجشٔبِظ األرٟ : 

----- Min 1 C° 96 

Cycle 31 Sec 11 C° 96 

Cycle 31 Sec 5 C° 51 

Cycle 31 Min 4 C° 61 

°° °° C° 4 

 رشع١ت ٔبرظ اٌزفبػً وّب ٠أرٟ : -7

 ِغ أػبفخ ِب ٠أرٟ : L0 1.5فٟ أٔجٛثخ أثٕذسٚف ؽغُ  

 Sodium acetate  (4.6  =PH . )ِٛالسٞ ِٓ خالد اٌظٛد٠َٛ  µl2.5  ِٓ3-أ

 ػبٌٟ إٌمبٚح .  Ethanol% وؾٛي أص١ٍٟ  l0 51  ِٓ95 -ة

 .  6فٟ اٌخطٛح سلُ  PCRٔبرظ رفبػً  -ط

 دل١مخ .  15صُ رشن لٟ دسعخ ؽشاسح اٌغشفخ ٌّذح  Vortexِضط اٌخ١ٍؾ ع١ذا ثغٙبص  -8
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دل١مخ ٠ٚشاػٟ ٚػغ  21دٚسح فٟ اٌذل١مخ ٌّٚذح  16111ػًّ ؽشد ِشوضٞ ٌٍخ١ٍؾ ٚثغشػخ  -9

 األٔجٛثخ داخً اٌغٙبص ثؾ١ش رىْٛ فزؾخ ثٛاثزٙب ٌألعفً . 

 ٔب . ثؾزس ِٓ اٌغمف اٌؼٍٛٞ ٌألٔجٛثخ ؽزٝ ال رفمذ وزٍخ اٌذ Supernatantعؾت اٌطبفٟ  -11

 % وؾٛي أص١ٍٟ .  L0251 ِٓ71غغً األٔجٛثخ ة  -11

 .  Vortexاٌخٍؾ ع١ذا ثغٙبص  -12

 دٚسح فٟ اٌذل١مخ .  16111دلبئك ٚثغشػخ  5ؽشد اٌّؾز٠ٛبد ِشوض٠ب ٌّذح  -13

 أص٠ً اٌطبفٟ ٚأخز اٌؾزس ػٕذ أصاٌزٗ ِشح أخشٜ .  -14

ثألً ٚلذ ِّىٓ صُ رزشن  C° 96ثذسعخ  Dry blockعففذ األٔبث١ت فٟ اٌؾّبَ اٌغبف  -15

 ٌزٕخفغ دسعخ ؽشاسرٙب . 

 HiDiFormamideِٓ ِبدح L015إػبدح رؼ١ٍك اٌّؾز٠ٛبد اٌّٛعٛدح فٟ األٔجٛثخ ثٛاعطخ  -16

 . Sequencerاٌخبطخ ثغٙبص اٌزغٍغً  Plateٚػغ اٌخ١ٍؾ فٟ ؽفشح اٌٍٛؽخ  -17

 ِجبششح إٌٝ ٚعؾ ِجشد . ٌّذح خّظ دلبئك صُ ٔمٍذ  C° 95ٚػؼذ اٌٍٛؽخ فٟ دسعخ ؽشاسح  -18

 لجً ادخبي اٌٍٛؽخ إٌٝ عٙبص اٌزغٍغً اٌززبثؼٟ رُ ِالؽظخ ِب ٠أرٟ : -19

 وزبثخ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌشِٛص اٌالصِخ ػٍٝ اٌٍٛؽخ .-أ

ٚاٌّؾٍٛي  Bufferاٌزأوذ ِٓ وفب٠خ اٌّٛاد اٌالصِخ ٌزشغ١ً اٌغٙبص ٟٚ٘ اٌّؾٍٛي اٌذاسا  -ة

 .  Polymerاألخش اٌّغّٝ 

إدخبي اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ ٚاٌّزؼٍمخ ثبٌؼ١ٕبد ٌىً ؽفشح ِٓ ؽفش اٌٍٛؽخ ) سلُ اٌؼ١ٕخ + أرغبٖ  -ط

 اٌجبدا أِبِٟ أَ ساعغ + سِض ألعُ اٌطفشح ( . 

 ٚػؼذ اٌؼ١ٕبد فٟ اٌغٙبص ِٚٓ صُ شغً اٌغٙبص ِٓ خالي ثشٔبِظ اٌؾبعٛة .  -21

 Bioeditجخ ٚلذ اعزؼًّ ثشٔبِظ اعزخشعذ إٌزبئظ ثٛاعطخ أؽذ ثشاِظ اٌؾبعٛة إٌّبع -21

 اٌّزٛفش ِغبٔب ػٍٝ شجىخ األٔزش١ٔذ فٟ اٌّٛلغ األرٟ :

http//www.mbio.ncsu.edu/bioedit/bioedit.html 
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إٌٝ وٛس٠ب ٌغشع ػًّ  Bionnerٚلذ رُ أسعبي اٌؼ١ٕبد اٌزٟ رُ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ِٓ لجً ششوخ 

 ٌشخض اٌّظبة ثبٌضالع١ّ١ب .  B-Globinاٌزغٍغً اٌززبثؼٟ ٌٙب ِٚؼشفخ ِٛالغ اٌؾزف فٟ ع١ٓ 

 Biochemical Tests  ًيبئيت انحيىيتانفحىطبث انكي 3-2-3

 Cobas integra       رُ ػًّ اٌفؾٛطبد اٌى١ّٛؽ٠ٛ١خ ثٛاعطخ عٙبصاٌزؾ١ًٍ اٌزارٟ اٌىٙشثبئٟ

400 puls System  اٌزٞ ٠مَٛ ثزؾ١ًٍ ٔزبئظ اٌفؾٛطبد اٌزب١ٌخ : أٔض٠ّبد اٌىجذAL, AST 

ALP  ٚا١ٌٛس٠ب ٚ اٌىٍٛوٛص ٚاٌىش٠بر١ٓ ٚاٌؾذ٠ذ ٚاٌج١ٍشٚث١ٓ إر ٠ّزبص ٘زا اٌغٙبص ثبٌغشػخ ٚاٌذلخ

 ٔز١غخ خالي عبػخ ٚاؽذح  .  411فٟ اعزخشاط إٌزبئظ إر ٠زُ اعزخشاط 

 يبذأ انعًم 

١ٍٍِزش ٚرٛػغ  3رزُ ػ١ٍّخ رؾؼ١ش ٘زٖ اٌفؾٛطبد ِٓ خالي عؾت اٌذَ ِٓ اٌّشػٝ ثؾذٚد 

دٚسح فٟ اٌذل١مخ ؽزٝ  14111رٛػغ ٘زٖ األٔبث١ت فٟ عٙبص اٌطشد اٌّشوضٞ  فٟ أٔبث١ت ٚثؼذ٘ب

 Cobas integra       ٠زُ فظً اٌغ١شَٚ صُ رؤخز ٘زٖ األٔبث١ت ٚرٛػغ فٟ عٙبص اٌىٙشثبئٟ

400 puls System  َ٠ٚٛعذ ِغ اٌغٙبص وّج١ٛرش خبص ِشثٛؽ ِغ اٌغٙبص ٚ ٠ٛعذ ٌىً ػ١ٕخ د

ٌؾبعجخ أصٕبء ٚػغ اٌؼ١ٕبد فٟ اٌغٙبص إر ٠ىزت سلُ ثبسوٛسد خبص ٌىً شخض ٠ىزت فٟ ا

اٌجبسوٛسد فٟ اٌىّج١ٛرشإر ٠ٛعذ ِؼذي ؽج١ؼٟ ٌىً ِؤشش ٚ٘ىزا عٛف ٠زُ أخشاط إٌزبئظ ٌىً 

 ِش٠غ ػٍٝ شبشخ اٌىّج١ٛرش . 

 طزيقت تشغيم انجهبس 

 ٔفزؼ عٙبص اٌىّج١ٛرش ٚٔذخً أعُ اٌّغزخذَ ٚاٌجبسوٛسد اٌخبص ثٗ-1 

ثؼذ٘ب ٔفزؼ صس اٌغٙبص ِٓ اٌىّج١ٛرش ٕٚٔزظش ؽزٝ رظجؼ ع١ّغ اٌٍّجبد خؼشاء ٚ٘زا ٠ش١ش  -2

 إٌٝ أْ اٌغٙبص ِغزؼذ ٌٍؼًّ . 

رخشط اٌؼ١ٕبد ِٓ اٌفش٠ضس ٚٔزشوٙب فٟ دسعخ ؽشاسح اٌغشفخ لجً ثذا٠خ اٌؼًّ ثٕظف عبػخ  -3

 ؽزٝ رزؾٛي إٌٝ عبئً .

خ اٌؼًّ ثٕظف عبػخ ٚٔؼؼٙب ِجبششح ػٍٝ ِٚٓ صُ ٔخشط اٌىٛاشف ِٓ اٌضالعخ لجً ثذا٠ -4

ؽٛاًِ اٌىٛاشف ٚٔذخٍٙب ثبٌّّشاد اٌخبطخ ثبٌىٛاشف فٟ اٌغٙبص ؽزٝ ال رزأصش ثبٌشؽٛثخ ثؼذ 

 خشٚعٙب ِٓ اٌضالعخ . 
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ر١ًّ اٌؾٛاًِ اٌخبطخ ثبٌىٍجغبد ٚاألٔبث١ت اٌخبطخ ثبٌؼ١ٕخ ٚأ٠ؼب ثبٌىٍجغبد اٌخبطخ  -5

أرغبٖ اٌغُٙ فٟ ألظٝ ا١ّ١ٌٓ ٕٚٔضع اٌشش٠ؾ األصسق ِٓ ثبٌىٛٔزشٚي ِغ ِشاػبح ٚػغ األٔبث١ت ث

اٌغبٔج١ٓ ٚػذَ اٌؼغؾ ػٍٝ األٔبث١ت ِٓ عٙخ ٚاؽذح ثً ٔؼغؾ ػغؾ خف١ف ِزٛاصْ ػٍٝ 

 عٛأت اٌغٙبص. 

 .  okِٓ سأط اٌشبشخ صُ  ٠systemزُ اٌزأوذ ِٓ أْ اٌغٙبص ِغزؼذ ٌٍؼًّ ثأخز١بس  -6

صُ  Newصُ أ٠مٛٔخ  orderٚثبٌؼغؾ ػٍٝ أ٠مٛٔخ ؽٍت  ٠sample rackجشِظ اٌغٙبص ثأخزجبس  -7

 ٠ذخً سلُ اٌؾبًِ ٠ٚزُ رؾذ٠ذ أِبوٓ اٌؼ١ٕبد ٚاٌىٛٔزشٚي . 

٠غت ِشاػبح اعزخذاَ اٌىٛٔزشٚي اٌخبص ثٕفظ اٌىبشف أٚ اٌىبشف أٚ ٔفظ سلُ سِض اٌىبشف  -8

Lot number  . 

اٌؼ١ٕبد ٚاٌىٛٔزشٚي ٔظغؾ  ٔجشِظ اٌؼ١ٕبد ؽغت وزبثزٙب فٟ ٚسلخ اٌؼًّ ٚثؼذ أدخبي ع١ّغ -9

 ػٍٝ أ٠مٛٔخ اٌؾفع ِٓ أعفً اٌشبشخ . 

٠ّىٓ أػبفخ ػ١ٕبد عذ٠ذح ٌٕفظ االخزجبس ِغ أػبفخ وٛٔزشٚي عذ٠ذ ِؼٙب ٚ رٌه ػٍٝ ؽبًِ  -11

 اٌؼ١ٕبد . 

 vortexثؼذ٘ب ٠زُ اٌزأوذ ِٓ أْ ع١ّغ اٌؼ١ٕبد فٟ طٛسح ع١ذح ِغ ِضط اٌؼ١ٕبد فٟ عٙبص  -11

ؼٙب فٟ اٌغٕزشف١ٛط ٌّذح ل١ٍٍخ الصاٌخ اٌمطشاد ِٓ اٌغطبء ِٕؼب ٌٍزٍٛس لجً ػ١ٕخ ػ١ٕخ ٠زجؼٙب ٚػ

 ثذء ػ١ٍّخ ٚػغ اٌؼ١ٕبد فٟ األٔبث١ت اٌخبطخ ثٙب ػٍٝ اٌغٙبص . 

 1151إر ٠زُ ٚػغ اٌؼ١ٕبد فٟ داخً اٌىج١ٕخ اٌخبطخ ثبٌغٙبص ثؾ١ش ٠ٛػغ فٟ وً أٔجٛثخ  -12

ثؼذ اٌشفطذاخً اٌجالصِب ٌّٕغ شفؾ اٌٙٛاء الٔٗ ِب٠ىشْٚ ِٓ اٌؼ١ٕخ ثذلخ شذ٠ذح ٚاألٔزظبس صٛأٟ 

 ػٕذ ٔمض اٌؼ١ٕخ ٠شفؼٙب اٌغٙبص . 

ثؼذ االٔزٙبء ٠غت أخشاط اٌؼ١ٕبد ثجؾء ثذْٚ فمبػبد اٌٙٛاء ؽزٝ ال ٠زٛلف اٌغٙبص ٚرغٍك  -13

 االٔجٛثخ ثؼذ رٌه . 

ٚػغ ٠زُ اٌزأوذ ِٓ ػذَ ٚعٛد أٞ سعبٌخ رؾز٠ش٠خ ػٍٝ اٌظفؾخ اٌشئ١غ١خ ٌٍغٙبص ثؼذ  -14

 اٌؼ١ٕبد ػٍٝ اٌغٙبص . 

 ِٓ اٌىّج١ٛرش ؽزٝ ٠جذأ اٌغٙبص ثبٌؼًّ .  startٚثؼذ٘ب ٔؼغؾ ػٍٝ أ٠مٛٔخ  -15
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  Results and Discussionاننخبئج وانًنبقشت  -4

 انًؤشراث انذيىٌت وانكًٍٍبئٍت انحٍىٌت  4-1

ً ِؼ٠ٕٛخ أؽظ 1-4رج١ٓ إٌزبئظ فٟ اٌغلٚي )      بئ١خ ث١ٓ ل١ُ اٌّوػٝ ٚل١ُ ( ثؤْ ٕ٘بن فوٚلب

ف١ّب ٠زؼٍك ثىً ِٓ اٌّزغ١واد اٌل٠ِٛخ  وو٠بد اٌلَ اٌج١ؼبء, وو٠بد اٌلَ  ا١ٌَطوحِغّٛػخ 

ٚ   P ≤ 0.01اٌؾّواء , ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ ,ا١ٌٙبرٛوو٠ذ , اٌظف١ؾبد اٌل٠ِٛخ ػٕل َِزٜٛ أؽزّب١ٌخ 

L \10وبٔذ ل١ُ  فال٠ب اٌلَ اٌج١ؼبء  ٌٍّوػٝ ٟ٘  )
9

ٓ ل١ُ فال٠ب اٌلَ ( فٟ ؽ١   12.43±8.90

L\10 (وبٔذ ٌّغّٛػخ ا١ٌَطوحاٌج١ؼبء 
9

(  ٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ل١ُ وو٠بد اٌلَ  2.91±7.97

ّغّٛػخ ٍٍزو فٟ ؽ١ٓ فىبٔذ ل١ّزٙب ٌ( ١ٍِْٛ ف١ٍخ ٌىً ِ 8.45±43.33اٌؾّواء ٌٍّوػٝ فٟٙ )

( ١ٍِْٛ ف١ٍخ ٌىً ٍٍِزو, ٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ل١ُ ا١ٌّٙٛعٍٛث١ٓ  4.37± 0.62)  ا١ٌَطوح

وبٔذ  ِغّٛػخ ا١ٌَطوح( فٟ ؽ١ٓ  g/dl 1.29±8.40وبٔذ ) ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ  فٟ اٌّوػٝ

 03. 26( , ٠ٚبٌَٕجخ اٌٝ ل١ُ ا١ٌّٙبرٛوو٠ذ فٟ اٌّوػٝ وبٔذ)% dL g\ 11.70 ±1.34ل١ّزٗ)

( , ٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ل١ُ  4.50± 34.88وبٔذ اٌم١ُ )% ِغّٛػخ ا١ٌَطوح( ٚفٟ  ±7.24

 ّغّٛػخ ا١ٌَطوح( ٚ ٌ 233.62± % 486.19) ١ؾبد اٌل٠ِٛخ ٌٍّوػٝ فىبٔذاٌظف

رٕشؤ فال٠ب اٌلَ اٌج١ؼبء فٟ ُٔقبع اٌؼظُ ِٓ اٌقال٠ب اٌغنػ١خ وّب ٘ٛ ( , ±79.97  246.46)%

ٚ ٠ؼٛك ٍجت أهرفبع ػلك وو٠بد اٌلَ  (,Ganong ,2005اٌؾبي فٟ وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء )

اٌزؾطُ  اٌٝ أْ ِغّٛػخ ا١ٌَطوح ّوع اٌضال١ّ١ٍب ِمبهٔٗ ِغ اٌج١ؼبء فٟ ِوػٝ اٌّظبث١ٓ ث

ً شل٠لاً ٌٍؼغؾ اٌغيئٟ  اٌؼبٌٟ ٌىو٠بد اٌلَ اٌؾّواء كافً ٚفبهط ٔقبع اٌؼظُ ٠َجت أقفبػب

ِٓ اٌىٍٝ ٚ٘نا اٌٙوِْٛ  Erythropoietinٌالٚوَغ١ٓ ٚ٘نا ٠ؼل ػبِال ِؾفياً الٔزبط ٘وِْٛ 

٠يح ٠ؾفي ٔقبع اٌؼظُ ػٍٝ ى٠بكح رى٠ٛٓ اٌلَ ِٓ فالي رؾ٠ًٛ فال٠ب غ١و ِزّب٠يح اٌٝ فال٠ب ِزّب

فٟ ٔقبع اٌؼؼُ ٌٙب اٌملهح ػٍٝ أٔزبط أٔٛاع فال٠ب اٌلَ ِٕٚٙب فال٠ب اٌلَ اٌج١ؼبء 

(Munize,2000 ٓفؼال ػٓ مٌه فمل رجلأ ثؼغ فال٠ب اٌىجل ٚثؼغ فال٠ب اٌطؾبي ثزى٠ٛ )

ِواوي ٌز١ٌٛل فال٠ب اٌلَ ) ظب٘وح رى٠ٛٓ اٌلَ فبهط ٔقبع اٌؼظُ ( وّب ٠الؽع فٟ ؽبٌخ االطبثخ 

ى٠بكح فٟ ٔشبؽ اٌغٙبى اٌجطبٟٔ اٌشجىٟ ثَجت ى٠بكح فال٠ب اٌٍّٛٔٛب٠ذ ٚاٌزٟ ٌٙب ثبٌضال١ّ١ٍب 

اٌمبث١ٍخ ػٍٝ رؾط١ُ وو٠بد اٌلَ اٌّشٛ٘خ ٚاٌلفبع ػٓ اٌغَُ ٚ٘نٖ إٌزبئظ رزفك ِغ ِب رٛطً أ١ٌٗ 

( ثؤْ اهرفبع ػلك وو٠بد اٌلَ اٌج١ؼبء ٠ؼٛك اٌٝ Lewis  ٚHofobrand ,1993اٌجبؽضْٛ) 

 اٌؾّواء كافً ٔقبع اٌؼظُ  .                 رؾطُ وو٠بد اٌلَ

      

ٚثبٌَٕجخ اٌٝ أٔقفبع ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ فٟ كَ اٌّوػٝ فؤٔٗ ٠ؼٛك اٌٝ االػطواة اٌؾبطً فٟ     

رظ١ٕغ ٍالًٍ اٌجوٚر١ٓ ٚهاص١ب ٚأْ أقفبع أٚ رٛلف رظ١ٕغ اٌَالًٍ أٌفب أٚ ٌج١زب ٠ئكٞ اٌٝ 
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 ١Hemّٛوٍٛث١ٓ ٠زووت أٍبٍب ِٓ عي٠ئٓ ّ٘ب اي ثؤػزجبه أْ اٌٙ Hemأػبلخ رظ١ٕغ ٚؽلاد اي 

ٚثوٚر١ٓ اٌىٍٛث١ٓ , ٌنٌه فؤْ فال٠ب اٌلَ اٌؾّواء إٌبرغخ رىْٛ ثؤػلاك ل١ٍٍخ ٚطغ١وح اٌؾغُ ٚل١ٍٍخ 

        ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ ٚأْ اٌزىَو اٌؼبٌٟ ٌٙب ثبٌٕز١غخ ٠ئكٞ اٌٝ أقفبع ػبٌٟ ثزوو١ي ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ

( Sanders,ْٚأْ ٔزبئظ اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ رزفك ِغ ِب رٛطً ا١ٌٗ وً ِٓ  2002ٚافو. )           

( Acquage,ْٚ1987ٚافو  (ٚ )Plum ٚBennett ,1996 )  فٟ أقفبع روو١ي

 ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ فٟ اٌّوػٝ اٌّظبث١ٓ ثبٌضال١ّ١ٍب  ثَجت رٛلف رظ١ٕغ ٍالًٍ أٌفب أٚ اٌج١زب . 

    

٠مَٛ م ا ِغ ِغّٛػخ ا١ٌَطوحفٟ اٌّوػٝ ِمبهٔٗ  RBCٌلَ اٌؾّواء ٚأْ اهرفبع  وو٠بد ا      

ثب١ٌَطوح ػٍٝ أزبط فال٠ب اٌلَ اٌؾّواء ٚرٕظ١ّٙب ثزؤص١وٖ ػٍٝ  Erythropoietin٘وِْٛ اٌـ 

 , ٠ٕٚزظ ٘نا اٌٙوِْٛ ثٍٛبؽخ أهِٚخ  فٟ ُٔقبع اٌؼظُ erythroblastأهِٚخ اٌقال٠ب اٌؾّواء 

فٟ اٌى١ٍخ ػٕل اٌجبٌغ١ٓ وّب ٠ٕزظ أ٠ؼب ِٓ لجً  Interstitial fibroblastsاٌقال٠ب اٌؾّواء اٌج١ٕ١خ 

, ٚ٘نا اٌؼبًِ ٠َُبُ٘ ِغ ثم١خ ػٛاًِ إٌّٛ ا٢فوٜ فٟ perisinusoidalفال٠ب اٌىجل فٟ األعٕخ 

٠ٕزغٙب اٌغَُ ِٓ ٔقبع  ِٓ اٌؼل٠ل ِٓ أهِٚبد اٌقال٠ب اٌؾّواء lineage  erythroidرطٛه 

 120رٕلفغ اٌٝ ِغوٜ اٌلَ فزجمٝ رلٚه فٟ األٚػ١خ اٌل٠ِٛخ وّؼلي ٌّلح اٌؼظُ ٚثؼل أْ رٕؼظ 

٠َٛ ِٚٓ صُ رزؾًٍ اٌٝ اٌطؾبي ث١ّٕب رؼ١ش ألً ثىض١و ؽ١ّٕب رىْٛ غ١و ِىزٍّخ إٌّٛ ٚ٘نٖ اٌىو٠بد 

٘ٛ ث١جز١ل ٍىوٞ  Erythropoitinرؾًّ ِب ٠ؼوف ثقؼبة اٌلَ أٚ ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ,  ٚ أْ ٘وِْٛ 

٠ٕٚزظ ِٓ اٌقال٠ب اٌج١ٕ١خ ٌٍقال٠ب  KD34ؽبِغ أ١ِٕٟ مٞ ٚىْ عي٠ئٟ  165وج١و ٠ؾزٛٞ ػٍٝ 

 Levinاٌٌّٛلح ٌأل١ٌبف اٌزٟ رورجؾ ثبؽىبَ ِغ اٌشؼ١واد اٌل٠ِٛخ اٌّؾ١طخ ثبٌٕج١ت فٟ إٌفوْٚ ) 

 ( . 2002ٚافوْٚ , 

     

ٟ ِوع اٌضال١ّ١ٍب ِمبهٔخ ف PLTٚأظٙود إٌزبئظ أ٠ؼب اهرفبع َٔجخ اٌظف١ؾبد اٌل٠ِٛخ    

اٌٝ أْ فمو اٌلَ اٌشل٠ل ٚوضوح ٚى٠بكح ػلك وو٠بد اٌلَ اٌج١ؼبء ٚى٠بكح ػلك  ّغّٛػخ ا١ٌَطوحث

فٟ اٌّوػٝ اٌن٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ ِوع  thrombocythemiaاٌظف١ؾبد اٌل٠ِٛخ ٠َّٝ 

اٌضال١ّ١ٍب , ٚ اْ  طغو وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء ٚػلَ رٍْٛ اٌقال٠ب ٚوضوح اٌظف١ؾبد اٌل٠ِٛخ 

َ اٌج١ؼبء رؼٛك اٌٝ اٌزغ١واد اٌّٛهفٌٛٛع١خ ٌلٜ اٌّوػٝ ٚأ٠ؼب ٕ٘بن ٚى٠بكح ػلك وو٠بد اٌل

رغ١واد ك٠ِٛخ ٌٍّوػٝ ٌٍج١زب صال١ّ١ٍب ػٕل اٌّمبهٔخ ِغ اٌفؾٛطبد اٌَو٠و٠خ ٌٍضال١ّ١ٍب ِضً ٔمً 

 ( . 2001ٚافوْٚ , Riganoاٌلَ ) 
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ٌلَ ٚغ١و٘ب ِٓ ٚرش١و اٌَّز٠ٛبد إٌّقفؼخ ِٓ ا١ٌّٙبرٛوو٠ذ اٌٝ أِواع ِضً ِوع فمو ا    

االِواع ٠ٚؼلّ رؾل٠ل ل١ّخ ا١ٌّٙبرٛوو٠ذ ِّٙخ ٌزشق١ض ثؼغ االِواع ٌٚزؾل٠ل ٍٍٛن وو٠بد 

ِورفؼخ فٟ ؽبٌخ أؽّواه اٌلَ ٚمٌه ثَجت فملاْ اٌلَ ٌٍجالىِب أٚ  HCTاٌلَ اٌؾّواء رىْٛ َٔجخ 

ّبرٛوو٠ذ ٠ؼٛك ٍجت اهرفبع ا١ٌٙ ٟاٌلَ اٌؾّواء فٛق ِؼلٌٙب اٌطج١ؼ ثَجت أهرفبع ػلك وو٠بد

HCT اٌٝ أْ ٘نٖ اٌي٠بكح رش١و اٌٝ ِوع اٌضال١ّ١ٍب  ّغّٛػخ ا١ٌَطوحفٟ اٌّوػٝ ِمبهٔٗ ث

                              ام أْ ا١ٌّٙبرٛوو٠ذ ِورجؾ ِغ ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ   polycythemiaِٚوع 

 (Purves , ْٚ2004ٚافو ). 
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ً ِؼ٠ٕٛخ أؽظ 2-4رج١ٓ إٌزبئظ فٟ اٌغلٚي )      بئ١خ ث١ٓ ل١ُ اٌّوػٝ ٚل١ُ ( ثؤْ ٕ٘بن فوٚلب

 ALT  ,AST, ALP ,Ureaف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّئشواد اٌى١ّ١بئ١خ اٌؾ٠ٛ١خ ٟٚ٘  ِغّٛػخ ا١ٌَطوح

 , Creatinine ,Glucose ,Fe   ,TIBC ,UIBC  ,bilirubin  ػٕل َِزٜٛ أؽزّب١ٌخ , 

P≤ 0.01   ُوبٔذ ِؼلي أٔي٠ ٚALT  ( ٝ29.53±23.74 فٟ اٌّوػ U\L ٟٚف ) ِغّٛػخ

                  فٟ اٌّوػٝ فىبْ  AST( , ٚروو١ي أٔي٠ُ   U\L 11.67 ±4.61) ا١ٌَطوح

(U\L 33.40±15.04  ٟٚف )ِغّٛػخ ا١ٌَطوح ( ْوبU\L 3.38 ±14.93 ُٚروو١ي أٔي٠ , )

ALP ( ٝفٟ اٌّوػU\L  3.06±184.87 ٟٚف )141.73± 58.33)وبْ )  ِغّٛػخ ا١ٌَطوح 

U\L  ٚثبٌَٕجخ اٌٝ روو١ي ,Urea ( ْفٟ اٌّوػٝ وبmmol\L 3.96±0.89  ٟٚف ) ِغّٛػخ

فٟ  Creatinine( , أِب ثبٌَٕجخ اٌٝ روو١ي  mmol\L 2.36 ±1.03فىبْ روو١ي٘ب ) ا١ٌَطوح

وو١يٖ وبْ ر ِغّٛػخ ا١ٌَطوح( ٚفٟ mmol\L 9.92 ±26.08اٌّوػٝ وبْ )

(68.06±51.54 mmol\L ْٚثبٌَٕجخ اٌٝ روو١ي اٌىٍٛوٛى فٟ اٌّوػٝ وب , )                    

 ( 1.60±5.82 mmol\L ٟٚف )19.27 ± 82.62وبْ روو١يٖ ) ِغّٛػخ ا١ٌَطوح mmol\L 

وبْ  ِغّٛػخ ا١ٌَطوح( ٚفٟ  Umol\L 35.43±12.25( , ٚوبْ روو١ي اٌؾل٠ل فٟ اٌّوػٝ ) 

فٟ اٌّوػٝ فىبٔذ  TIBC(   ٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ل١ُ  Umol\L 20.44 ±18.58روو١يٖ )

( ,  ,ٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ  11.67 4.61±وبٔذ ) ِغّٛػخ ا١ٌَطوح( ٚفٟ 53 . 29  ±23.74)

 ِغّٛػخ ا١ٌَطوح( ٚفٟ  mmol\L 64.37 ±382.05فٟ اٌّوػٝ فمل وبْ ) UIBCروو١ي 

    فٟ اٌّوػٝ وبْ  Bilirubin( , ٚروو١ي  mmol\L 61. 36±9.48وبْ روو١يٖ )

(Umol\L 18.58 ±28.59 ٟٚف )ِغّٛػخ ا١ٌَطوح ( ٖوبْ روو١يUmol\L 7.88 ±3.86   .) 

    

٠وعغ اٌٝ أْ ٘نٖ األٔي٠ّبد  ALT  ٚAST  ٚALPاما أْ ى٠بكح روو١ي أٔي٠ّبد اٌىجل      

٠ؼٛك اٌٝ االَٔلاك اٌىجلٞ اٌنٞ ٠ؾظً  ALTرفوى ِٓ اٌىجل ثظٛهح هئ١َ١خ اما أْ ى٠بكح األٔي٠ُ 

ً فٟ اٌىجل  ام ٠فوى ٘نا اإلٔي٠ُ فٟ اٌىجل ٠ٚٛعل ثظٛهح  ً ٚرؼقّب فٟ فال٠ب اٌىجل ٠َٚجت ر١ٍفب

هئ١َ١خ فٟ  اٌىجل ٚثَٕجخ ل١ٍٍخ فٟ اٌمٍت ٚاٌؼؼالد ا١ٌٙى١ٍخ ٌنٌه فؤْ ى٠بكح َِزٜٛ أي٠ُ 

ALTٔي٠ُ رؼل ِئشواً ػٍٝ ؽبٌخ ِوػ١خ لل رىْٛ ثَجت ؽبٌخ ِوػ١خ ٌٍىجل ؽ١ش ى٠بكح ٘نٖ األ

        فٟ اٌىجل وب١ٌولبْ ٚاٌزٙبة اٌىجل اٌف١وٍٟٚ ٚ٘نٖ وٍٙب ِظبؽجخ ٌّوع اٌضال١ّ١ٍب 

(Kaplan ,ْٚأم أْ اهرفبع أٔي٠ُ  2003ٚافو , )ALT  فٟ ع١ّغ ِوػٝ اٌضال١ّ١ٍب ٚلل ٠وعغ

ػٝ اٌضال١ّ١ٍب ٟ٘ فٟ ِو ALPمٌه اٌٝ أػواع رٍف اٌىجل , ٠ٚؼٛك أ٠ؼب ٍجت ى٠بكح أٔي٠ُ 

أؽلٜ أِواع اٌلَ اٌٛهاص١خ اٌزٟ رّزبى ثؤٔقفبع َٔجخ اٌلَ كافً فؼبة وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء ام 
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٠زٛاعل ٘نا األٔي٠ُ فٟ اٌىجل ٚٔقبع اٌؼظُ ٚأْ اٌمَُ األوجوِٓ أٔي٠ُ اٌفٍٛفبد اٌمبػلٞ فٟ ِظً 

لٚهح اٌل٠ِٛخ ٌنٌه فؤْ اٌلَ ٠ؤرٟ ِٓ ٘ن٠ٓ ا١ٌَٕغ١ٓ )ٔقبع اٌؼظُ ٚاٌىجل( ٠ٚزُ أفواىٖ فٟ اٌ

اهرفبع ٔشبؽ ٘نا األٔي٠ُ غبٌجب ِب ٠وعغ اٌٝ ؽبالد ِوػ١خ ٌٙن٠ٓ ا١ٌَٕغ١ٓ أٚ هثّب ٠ؼٛك اٌَجت 

اٌٝ رؤص١واد اٌؾل٠ل ػٍٝ فال٠ب اٌىجل ام هثّب لل رؾطُ ى٠بكح روو١ي اٌؾل٠ل فال٠ب اٌىجل ِّب ٠ئكٞ 

ٖ إٌزبئظ عبءد ِطبثمخ ِغ ثؾٛس اٌٝ أزمبي ٘نا األٔي٠ُ ٚثى١ّبد وج١و اٌٝ ِغوٜ اٌلَ , ٚ٘ن

(  Faqir)  ٚMuhammad ,2013ٍبثمخ أعو٠ذ ػٍٝ ِوػٝ اٌضال١ّ١ٍب ؽ١ش ٚعل اٌجبؽضبْ 

ٌٗ اهرفبع ِؼٕٛٞ ػبٌٟ ػٕل األشقبص اٌّظبث١ٓ ثبٌضال١ّ١ٍب ,  Alkaline phosphateأْ أٔي٠ُ 

نٞ ٠ؾظً فٟ ؽبٌخ رؼٛك اٌٝ اهرفبع فٟ ٔشبؽ ٘نا األٔي٠ُ اٌ ASTأْ ٍجت ى٠بكح روو١ي أٔي٠ُ 

االَٔلاك اٌىجلٞ ام ٠فوى ٘نا اإلٔي٠ُ فٟ اٌىجل ِٚغ ِب ف١ٗ فؤْ رغ١و روو١ي اإلٔي٠ّبد اٌّقزٍفخ فٟ 

اٌّظً ٠ؼيٜ اٌٝ ػؼف فٟ ٚظبئف اٌىجل ٚرظٙو ٘نٖ اإلٔي٠ّبد فٟ اٌّظً ٔز١غخ ٌزؾوه٘ب فٟ 

ب١ٌخ اإلٔي٠ُ فٟ األَٔغخ اٌىجل ػٕل رؾطُ األَٔغخ اٌىجل٠خ ػٕل اإلطبثخ ثبِواع اٌىجل ام ريكاك فؼ

ثَٕجخ أوجو ِٓ ٔشبؽٗ فٟ ِظً اٌلَ ٚػٕل أهرفبع ٘نا األٔي٠ُ كالٌخ ػٍٝ ٚعٛك ر١ٍف فٟ اٌىجل                             

, ٌٚٛؽع أْ اهرفبع ٔشبؽ ٘نا األٔي٠ُ فٟ اٌىجل ثشىً وج١و فٟ اٌّوػٝ اٌن٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ ِوع 

فٟ اٌىجل ٚلل ٠ٛعل أقفبع شل٠ل فٟ اٌّئشواد  اٌضال١ّ١ٍب ٚاٌّوػٝ اٌن٠ٓ ٌل٠ُٙ اِوع

 (  .  2014ٚافوْٚ , Gabrا١ٌَٕغ١خ ) 

     

أِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ى٠بكح روو١ي ا١ٌٛه٠ب فٟ اٌّوػٝ روعغ ٘نٖ  اٌي٠بكح اٌىج١وح فٟ و١ّخ ا١ٌٛه٠ب    

 اٌٝ ٚعٛك اٌى١ّبد اٌىج١وح ِٓ اٌؾل٠ل فٟ ِظٛي ٘ئالء اٌّوػٝ ٚثبٌزبٌٟ فؤْ مٌه ١ٍئكٞ اٌٝ

رو١ٍت و١ّبد ِٓ اٌؾل٠ل فٟ أَٔغخ اٌى١ٍخ ِّب ٠ئكٞ اٌٝ فملاْ أُ٘ ٚظبئف اٌى١ٍخ ٚ٘ٛاٌزوش١ؼ 

اٌىٍٛٞ ام رؤرٟ ٔٛارظ اٌفؼالد ِٓ ػ١ٍّبد اال٠غ ػٓ ؽو٠ك اٌلَ اٌٝ اٌىج١جبد اٌى٠ٍٛخ صُ 

رزوشؼ ٕ٘بن فالي االٔبث١ت اٌظغ١وح ٕٚ٘بن ٍجت أفو ٠ّىٓ ِٓ فالٌٗ رف١َو ٘نٖ إٌزبئظ 

ثؾبٌٗ األعٙبك اٌزؤوَلٞ ٚاٌنٞ ٠ؾظً ٌٙئالء اٌّوػٝ ٚأْ ٚعٛك اٌى١ّبد اٌىج١وح ِٓ ٚاٌّزّضً 

اٌؾل٠ل ٌلٜ ِوػٝ اٌضال١ّ١ٍب ١ٍئكٞ اٌٝ رى٠ٛٓ عنه ا١ٌٙلهٚو١ًَ ِٓ فالي رفبػً ِؼوٚف ٘ٛ 

أْ ٘نا اٌغنه اٌؾو    Fenton reaction  Fe² + H2O2 → OH ¯ + OH + Fe³رفبػً 

ً ثبٌق١ٍخ ٌنا ٔواٖ ٠ٙبعُ ع١ّغ اٌغي٠ئبد اٌؾ٠ٛ١خ ثلءاً ِٓ اٌلْ٘ٛ ٠ؼلّ ِٓ أشل اٌغنٚه اٌؾوح ف زىب

ِّب ٠ئكٞ اٌٝ ِٛد اٌقال٠ب أػبفخ اٌٝ رؤص١واد أفوٜ, ام وبٔذ و١ّخ  DNAٚاٌجوٚر١ٕبد ٚ 

ا١ٌٛه٠ب رىْٛ ِورفؼخ فٟ ِوػٝ اٌضال١ّ١ٍب ثَجت ػلَ للهح اٌى١ٍخ ػٍٝ اٌزوش١ؼ اٌىٍٛٞ اٌلَ ِٓ 

 (  .Fatemeh Bazvand ,2011اٌفؼالد )
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ٔالؽع أٔقفبع روو١يٖ فٟ اٌّوػٝ  Creatinineأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ افزجبهاد ٚظبئف اٌى١ٍخ      

ام  mg/dl 196ٚفٟ ا١ٌٛه٠ب  mg/dl 140اٌّظبث١ٓ ثبٌضال١ّ١ٍب ام ٠ىْٛ روو١يٖ فٟ اٌجالىِب 

٠ؼٛك ٍجت ٘نا أالٔقفبع فٟ روو١ي اٌىو٠بر١ٓ اٌٝ أْ اٌىو٠بر١ٓ ٘ٛ ِٕزظ اٌفؼالد اٌزٟ ٠زُ 

رظ١ٕؼٙب ثشىً ؽج١ؼٟ ِٓ اٌلَ ٚرفوى ِغ اٌجٛي ,ٚأقفبع َِزٜٛ اٌىو٠بر١ٓ فٟ ِوػٝ 

اٌضال١ّ١ٍب لل ٠ىْٛ ماد طٍخ فٟ اػطواة ٚظبئف اٌى١ٍخ أٚ أقفبع فٟ وزٍخ اٌؼؼالد فٟ 

و٠بر١ٕ١ٓ اٌجٛي ف١ؤرٟ ِٓ وو٠بر١ٓ اٌؼؼٍخ, ٚرٛافوُٖ فٟ اٌجٛي ٠ُّضً ِملاه إٌزوٚع١ٓ اٌغَُ أِب و

فٟ اٌغَُ ٚاْ فٍٛفبد اٌىو٠بر١ٓ ٟ٘ ِظله اٌؾواهح ٚاٌطبلخ فٟ اٌؼؼٍخ, ٠ٚزؾطُ اٌىو٠بر١ٓ 

ثبٍزّواه ٠ٚزؾٛي اٌٝ اٌىو٠بر١ٕ١ٓ ٚاٌنٞ ٠زَوة اٌٝ اٌلَ ؽ١ش ٠ُطوػ ِغ اٌجٛي, ٚاْ ٘نا اٌفمل 

ٛك اٌٝ و١ّخ ١َٔظ اٌؼؼٍخ, ٠ؼغ عٙلاً وج١واً ػٍٝ َِبه اٌجوٚر١ٓ فٟ اٌغَُ فٟ ؽبٌخ اٌنٞ ٠ؼ

َزٜٛ اٌىو٠بر١ٓ فٟ  ُِ اٌزؼت, ام اْ ٘نا اٌفُملاْ ١ٍَزّو ؽزٝ ٚاْ ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن أٞ آفٍن ٌٍطؼبَ, اْ 

ؽخ ِظً اٌلَ ٠ؼل أوضو صجبرب ٚ٘ٛ ألً اٌّٛاك إٌزوٚع١ٕ١خ رغ١١واً فٟ اٌلَ وّب اْ اٌى١ّخ اٌّطوٚ

َزٜٛ اٌىو٠بر١ٓ فٟ  ُِ ١ِٛ٠بً رىبك رىْٛ صبثزخ ِٓ ٠َٛ اٌٝ آفو فٟ األشقبص اٌطج١ؼ١١ٓ , اْ ل١بً 

ِظً اٌلَ ٠َُبػل ػٍٝ رشق١ض أِواع اٌىٍٝ ٚاٌغٙبى اٌجٌٟٛ ٚرمل٠و ِلٜ اطبثخ ٘نٖ األػؼبء 

ٌٚٝ ٚاألَٔغخ, اْ اٌىشف ػٓ رٛافو اهرفبع ث١َؾ لل ٠ُش١و اٌٝ اْ اٌّوع ٌُ ٠يي فٟ ِواؽٍُٗ األ

                                                 (mmol/L 124-60)ام ٠زواٚػ اٌّلٜ اٌطج١ؼ١ٟ ٌُٗ فٟ ِظً اٌلَ ث١ٓ

 (Debra Manzella ,2008;   Jafari ,ْٚٚ٘نٖ إٌزبئظ رزفك ِغ ِب ؽظً  2011ٚافو , )

  Smolkin ؛EIMelegy  ٚHamed  ,2010؛  2011ٚافوْٚ, Bazvand ػ١ٍٗ وً ِٓ ) 

( فٟ أٔقفبع روو١ي اٌىو٠بر١ٕ١ٓ فٟ اٌّوػٝ 2000ٚافوْٚ,   Aldudak؛ 2008ٚافوْٚ,

 اٌّظبث١ٓ ثبٌضال١ّ١ٍب ام ٠ئكٞ اٌٝ اػطواة فٟ ٚظبئف اٌى١ٍخ . 

  

أِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي اٌىٍٛوٛى فمل أٔقفغ روو١يٖ فٟ اٌّوػٝ اٌّظبث١ٓ ثبٌضال١ّ١ٍب ام     

ٛاٖ اٌطج١ؼٟ ٍٛف ٠ئكٞ اٌٝ ؽبٌخ ِوػ١خ رلػٝ ػٕلِب رٕقفغ َٔجخ اٌىٍٛوٛى ػٓ َِز

Hypoglycemia  ٟؽ١ش ٠زواٚػ ِؼلي ٍىو اٌىٍٛوٛى فٟ اٌجالىِب فٟ اٌشقض االػز١بكٞ ٚف

ًِ (, ٚػٕلِب ٠ورفغ َِزٜٛ اٌَىو ػٓ َِزٛاٖ  100\ٍِغُ  115-75ؽبٌخ اٌظ١بَ ِبث١ٓ )

اٌٛهاص١خ ِضً  اْ اٌّظبث١ٓ ثبِواع اٌلَ Hyperglycemiaاٌطج١ؼٟ رلػٝ ٘نٖ اٌؾبٌخ 

اٌضال١ّ١ٍب ٠ىْٛ َِزٜٛ اٌىٍٛوٛى فٟ أعَبُِٙ ِٕقفؼبً ػٓ اٌؾل اٌطج١ؼٟ ريكاك ٘نٖ اٌقطٛهح ام 

 ( .  Ganong,2003وبْ ٕ٘بن اهرفبع فٟ اٌؼغؾ ِظبؽجب ألهرفبع اٌىٍٛوٛى )
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ٗ ِغ ١ّ١ٍب ِمبهٔٚثبٌَٕجخ اٌٝ روو١ي اٌؾل٠ل ٌٛؽع ى٠بكح ٔشبؽٗ فٟ اٌّوػٝ اٌّظبث١ٓ ثبٌضال    

أْ ٍجت ى٠بكح اٌؾل٠ل ثشىً وج١و فٟ كَ اٌّوػٝ ٚأْ اٌؾل٠ل اٌيائل ٠ٛعل  ِغّٛػخ ا١ٌَطوح

ثىضوح فٟ ِوػٝ اٌضال١ّ١ٍب الٔٗ ٠ىْٛ ٕ٘بن فًٍ فٟ رٕظ١ُ ػ١ٍّخ أِزظبص اٌؾل٠ل ِضً ٚهاصخ 

ِوع األططجبؽ اٌلِٛٞ , ٚأْ ػ١ٍّبد ٔمً اٌلَ اٌّزىوهح رئكٞ اٌٝ ى٠بكح اٌؾل٠ل فٟ اٌغَُ الْ 

ألَٔبْ ال٠ّزٍه ا١ٌ٢بد اٌف١ٌَٛٛع١خ ألفواى اٌؾل٠ل ِّب أكٜ اٌٝ ى٠بكح فٟ ِقيْٚ اٌؾل٠ل فٟ ا

اٌغَُ ػٓ اٌؾل اٌطج١ؼٟ,  ٚاٌؾل٠ل ٠ّىٓ أْ ٠ٍؼت كٚهاً ٚ ٘ٛ ِؾٛه هئ١َٟ فٟ أوَلح اٌقال٠ب 

اٌغشبئ١خ ٚاٌش١قٛفخ ٚرشى١ً َِزؼل اٌقال٠ب , ٚ٘ٛ ٚاؽل ِٓ اٌَّبهاد اٌوئ١َ١خ ألىاٌخ وو٠بد 

( ِّب ٠ؼيى Desferalٌلَ اٌؾّواء  ,  ِٚٓ ثؼغ اٌؼالعبد اٌج١زب صال١ّ١ٍب ِضً ك٠ف١وٚوَب١ِٓ )ا

أفواى اٌؾل٠ل , ٠زُ رقف١غ ػتء اٌؾل٠ل ثشىً ٍِؾٛظ ٚربفو فشً ثؼغ االػؼبء ٚأْ اهرفبع 

روو١ي اٌؾل٠ل فٟ اٌّوػٝ اٌّظبث١ٓ ثبٌضال١ّ١ٍب ِّب ٠َجت فشالً فٟ ػًّ ثؼغ أػؼبء اٌغَُ 

(Kosman,2010  .  ) 

     

١ٓ ثبٌضال١ّ١ٍب ِمبهٔٗ ِغ فمل ىاك روو١يٖ فٟ اٌّوػٝ اٌّظبث TIBCأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي      

اٌٝ أٔٗ  وٍّب لٍذ و١ّخ اٌؾل٠ل فٟ  TIBC, ٚ ٠وعغ ٍجت اٌي٠بكح فٟ روو١ي  ِغّٛػخ ا١ٌَطوح

اٌّظً وٍّب وبْ ٕ٘بن ثوٚر١ٕبد رؾزبط اٌٝ ؽًّ اٌؾل٠ل ٚثبٌزبٌٟ فبٌمٛح اإلشجبػ١خ رىْٛ ػب١ٌخ 

                                   فٟ ؽبٌخ فمو اٌلَ ٚاٌزٙبة اٌىجل TIBCٚاٌؼىٌ طؾ١ؼ ٠يكاك روو١ي 

 (Meral , ْٚ2000ٚافو  . ) 

      

١ّ١ٍب ِمبهٔٗ ٌٛؽع ى٠بكح روو١يٖ فٟ اٌّوػٝ اٌّظبث١ٓ ثبٌضال UIBCبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي أِب ث    

٠ؼجو ػٓ َٔجخ اٌؾل٠ل غ١و اٌّشجغ فٟ  اٌغَُ ػٕلِب ٠ي٠ل  UIBC, اما أْ ِغّٛػخ ا١ٌَطوح ِغ 

روو١ي اٌؾل٠ل فٟ اٌغَُ ٠ئكٞ اٌٝ ى٠بكح اِزظبص اٌفبئغ ٌٍؾل٠ل اٌٝ ى٠بكح أٔزبط ِووجبد اٌؾل٠ل 

َغخ ٚاألػؼبء ٚلل ٠ئكٞ مٌه فٟ إٌٙب٠خ اٌٝ ػَو ٚفشً ٚظ١فٟ فٟ رٍه األػؼبء ثَجت فٟ االٔ

رو١ٍت اٌؾل٠ل ف١ٙب , ٠ٚؾلس مٌه ػٕل اإلطبثخ ثلاء روٍت األطجغخ اٌل٠ِٛخ 

Hemochromatosis  َُِوع ٚهاصٟ ٚأْ ى٠بكح روو١ي اٌؾل٠ل غ١و اٌّشجغ فٟ ع ٛ٘ٚ

ٌٍؾل٠ل ٚأ٠ؼب ثؼغ ػ١ٍّبد ٔمً اٌلَ اٌّزؼلكح  ِوػٝ اٌضال١ّ١ٍب ٔز١غخ ٌمٍخ اِزظبص األِؼبء

 (  .  Wang,2012رئكٞ اٌٝ روٍت اٌؾل٠ل ٚى٠بكح روو١يٖ فٟ اٌطؾبي ٚاٌىجل )

    

١ّ١ٍب ِمبهٔٗ ِغ أِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي اٌج١ٍوٚث١ٓ فمل ىاك ٔشبؽٗ فٟ اٌّوػٝ اٌّظبث١ٓ ثبٌضال     

, أْ ى٠بكح اٌج١ٍوٚث١ٓ فٟ ِوػٝ اٌضال١ّ١ٍب لل رىْٛ ماد طٍخ فٟ ػ١ٍّخ  ِغّٛػخ ا١ٌَطوح
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أؾالي اٌلَ ٚاٌزؤوَل ِٚٓ االػواه اٌزٟ رظ١ت اٌىجل ٚ اٌؾل٠ل اٌيائل اٌنٞ ٌٛؽع فٟ األؽفبي 

اٌج١زب صال١ّ١ٍب اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رؾفي ١ٍّخ اٌىجل , ٚى٠بكح َِزٜٛ اٌج١ٍوٚث١ٓ اٌنٞ ٠ٕشبء ِٓ 

         ب٠زٛووَٚ ٚرؼط١ً فٟ رٕفٌ  اٌّب٠زٛوٛٔله٠ب                              أقفبع فٟ ٔشبؽ اٌَ

 (Bazavand ,  ْٚ2011ٚافو . ) 
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ً ِؼ٠ٕٛخ أؽظب 3-4رج١ٓ إٌزبئظ فٟ اٌغلٚي )    ئ١خ ث١ٓ  ل١ُ اٌّوػٝ ٚل١ُ ( ثؤْ ٕ٘بن فوٚلب

  ف١ّب ٠زؼٍك ثىً ِٓ اٌّزغ١واد اٌل٠ِٛخ ثبٌَٕجخ ٌٍغٌٕ ٟٚ٘ ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ ِغّٛػخ ا١ٌَطوح

, اٌظف١ؾبد اٌل٠ِٛخ, وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء , وو٠بد اٌلَ اٌج١ؼبء ػٕل َِزٜٛ   ,ا١ٌّٙبرٛوو٠ذ

          ٌٍّوػٝ ٌٚىً ِٓ اٌنوٛه ٚاألٔبس WBC, ٚ وبٔذ ِؼلي  P≥0.05أؽزّب١ٌخ 

(13.217± 9.187  L\
9 

10 ( )11.459± 8.585 L\
9 

( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ فٟ ؽ١ٓ وبٔذ ل١ُ 10

WBC 7.000±3.521اٌنوٛه ٚاألٔبس   ٌّغّٛػخ ا١ٌَطوح)   L \10
9

( )8.110±2.862  

9
\L10 ػٍٝ اٌزٌٟٛ , أِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي )RBC  فمل وبٔذ ٌٍّوػٝ ٌىً ِٓ اٌنوٛه ٚاألٔبس

ٌّغّٛػخ  RBC( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ , فٟ ؽ١ٓ وبٔذ ل١ّخ 0.766 3.460±( )0.649 3.275±ٟ٘ )

%( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ , ٚأِب  0.598 ± 4.403%( ) 0.833±4.172اٌنوٛه ٚاألٔبس ) ا١ٌَطوح

 ± 8.260ثبٌَٕجخ اٌٝ ل١ُ ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ فمل وبٔذ ٌٍّوػٝ ٌٚىً ِٓ اٌنوٛه ٚاألٔبس ٟ٘ )  

1.096  g\dL ( )8.596 ± 0.265 g\dL ػٍٝ اٌزٛاٌٟ , فٟ ؽ١ٓ وبٔذ ل١ّخ )HGB 

( g\dL( )11.664 ±1.292 g\dL 1.887± 11.975اٌنوٛه ٚاالٔبس ) ّغّٛػخ ا١ٌَطوحٌ

 ± 24.871فٟ اٌّوػٝ ٌٍنوٛه ٚاألٔبس فىبٔذ )  HCTػٍٝ اٌزٛاٌٟ , ٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ل١ُ 

 ّغّٛػخ ا١ٌَطوحٌ HCT%( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ , ٚ وبٔذ ل١ّخ  9.889 ± %27.487( )   3.825

%( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ , ٚثبٌَٕجخ   4.294 ± 34.707%( )  6.415 ± 36.150اٌنوٛه ٚاألٔبس )

( L\9^10  139 .251 ± 490.200ٌٍّوػٝ ٌىً اٌنوٛه ٚاالٔبس وبٔذ ) PLTاٌٝ ل١ُ 

(481.187 ± 213.581  L\9^10 ػٍٝ اٌزٛاٌٟ , ٚ وبٔذ ل١ّخ )PLT ٌّغّٛػخ ا١ٌَطوح 

( ػٍٝ  L\9^10( )241.285 ± 71. 641 L\9^10 764 .133 ± 282.750اٌنوٛه ٚاألٔبس )

 اٌزٛاٌٟ , 

     

طبثخ اٌنوٛه أػٍٝ ِٓ األٔبس , ٚال٠ٛعل رف١َو ٚاػؼ ٌنٌه أأظٙود اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ أْ َٔجخ  ٚ

, Hutchison ؛  2002ٚافوْٚ ,  Behrman) ِٓٚ٘نا ٠زفك ِغ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ ٌىً 

أِب فٟ ؽبٌخ وْٛ االثبء لو٠ج١ٓ فؤْ َٔجخ االطبثخ رىْٛ ػب١ٌخ علا ( , ام ٠ىْٛ اٌّوع 1980

( , أم  Sears  ,1992؛  1991ٚافوْٚ , Ehlersٟٚ٘ ِطبثمخ ٌّب ٚهك فٟ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ )

أْ اٌّوع ٚهاصٟ ٚ ٠ىضو اٌّوع ػٕل اٌؼٛائً اٌزٟ رىضو ف١ٙب اٌي٠غبد ث١ٓ األلبهة ٚوبٔذ َٔجخ 

فٟ اٌو٠ف ٚلل ٠ىْٛ اٌَجت فٟ مٌه ٘ٛ ٌٍٙٛخ ِواعؼخ ٍىبْ  األطبثخ فٟ اٌؾؼو أػٍٝ ِٕٙب

 اٌؾؼو ٌألؽجبء ٚاٌَّزشف١بد ثبٌّمبهٔخ ِغ ٍىبْ اٌو٠ف ِّب ٠ئكٞ اٌٝ رشق١ض اٌّوع , 
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اٌٝ اػطواة فٟ ٚظ١فخ ٔقبع اٌؼظُ , WBC ام ٠ؼٛك اٌَجت فٟ اهرفبع وو٠بد اٌلَ اٌج١ؼبء     

ً ؽبكاً فٟ  ام أْ فال٠ب اٌلَ اٌؾّواء رىْٛ ِىضفخ فٟ عبٔت ٚفبهط ٔقبع اٌؼظُ ٚرَجت أقفبػب

ِٓ اٌىٍٝ ٚ٘نا  Artheruboyetinػغؾ االٚوَغ١ٓ اٌغيئٟ ٚ٘نا ٠ؼل ؽبفياً ألٔزبط ٘وِْٛ 

اٌٙوِْٛ ٠ؾفي ٔقبع اٌؼظُ ٌي٠بكح رى٠ٛٓ اٌلَ ِٓ فالي رؾ٠ًٛ اٌقال٠ب غ١و اٌّزّب٠يح اٌٝ فال٠ب 

( ٚ ٔزبئظ ٘نٖ  2001ٚافوْٚ, ٠Riganoب اٌلَ اٌج١ؼبء )ِزّب٠يح فٟ ٔقبع اٌؼظُ ِٓ ث١ٕٙب فال

( ام ث١ٕذ اٌلهاٍخ اهرفبع روو١ي  2006ٚافوْٚ , (Taher اٌلهاٍخ رٛافمذ ِغ ٔزبئظ كهاٍخ 

WBC  . ُفٟ اٌنوٛه اٌّظبث١ٓ ثبٌضال١ّ١ٍب ٚ٘نا ٠َجت اػطواثبً فٟ ػًّ ٔقبع اٌؼظ 

     

اٌنوٛه فمل أقفغ روو١ي٘ب فٟ اٌّوػٝ  RBCأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء      

ِؼلي رو١ٍت اٌىو٠بد ٌّوػٝ  اٌضبال١ّ١ٍب  ٠يكاك ػّب ٘ٛ ٚأْ  ِغّٛػخ ا١ٌَطوحِمبهٔٗ ِغ 

ػ١ٍٗ فٟ ؽبي وو٠بد اٌلَ اٌؾّو ٌّوػٝ فمو اٌلَ ثَجت ٔمض اٌؾل٠ل ٚاألشقبص اٌطج١ؼ١١ٓ ٚأْ 

ىو٠بد كَ ِوػٝ اٌفئخ األفوٜ أٞ ِوػٝ ٔمض اٌؾل٠ل وبْ أػٍٝ ثم١ًٍ ػٓ ؽظٛي رو١ٍت ٌ

اٌقًٍ فٟ روو١ت ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ ٠ئكٞ اٌٝ   ِب ٘ٛ ػ١ٍٗ ػٕل اٌطج١ؼ١١ٓ ٚألً ِٓ ِوػٝ اٌضبال١ّ١ٍب

ٔمض فٟ ٔؼٛط فال٠ب اٌلَ اٌؾّواء ٚاٌنٞ ٠ئكٞ اٌٝ رؾًٍ ٚرىَو اٌقال٠ب اٌّجىو ثؼل فزوح 

ع اٌؼظُ األِو اٌنٞ ٠ئكٞ اٌٝ فمو اٌلَ اٌّيِٓ ٚاٌنٞ ٠ظ١ت األؽفبي لظ١وح ِٓ أٔزبعٙب ِٓ ٔقب

فٟ ِواؽً ػّوُ٘ اٌّجىوٖ , ٚأْ أقفبع َِزٜٛ وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء لل ٠ىْٛ أ٠ؼب ٔز١غخ 

ٌٍزغ١واد فٟ ١٘ىً ٚروو١ي ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ ٚٔظوا ٌظغو ؽغُ ٚأقفبع ٍّه وو٠بد اٌلَ 

ث١زب وٍٛث١ٓ ِٓ ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ , ٚ اْ األٔزبط اٌيائل  اٌؾّواء إٌبػغخ ٚػلَ ٚعٛك ٍالًٍ ألٔزبط

ِٓ ٍالًٍ أٌفب وٍٛث١ٓ فٟ اٌّوػٝ اٌن٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ اٌج١زب صال١ّ١ٍب رئكٞ اٌٝ أٔزبط وو٠بد اٌلَ 

اٌؾّواء غ١و اٌطج١ؼ١خ )طغو اٌق١ٍخ ٚٔمض االٔظجبؽ ( فال٠ب اٌلَ اٌؾّواء غ١و اٌطج١ؼ١خ رٕزظ 

ؼظُ فٟ اٌّواؽً األٌٚٝ ِٓ رى٠ٛٓ اٌطؾبي ِٓ لجً اٌقال٠ب فٟ ٔقبع اٌؼظُ ٚرّٛد فٟ ٔقبع اٌ

 ( .      2000ٚافوْٚ , ( Singerاٌجٍؼ١ّخ ِّب ٠َجت فٟ أقفبع أزبط وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء  

   

١ٓ ثبٌضال١ّ١ٍب أِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ فٕالؽع أقفبع روو١يٖ فٟ اٌنوٛهاٌّظبث    

٠ٚؼٛك ٍجت ٘نا االٔقفبع فٟ روو١ي ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ فٟ ِوػٝ  ِغّٛػخ ا١ٌَطوحِمبهٔٗ ِغ 

اٌج١زب صال١ّ١ٍب لل ٠ىْٛ ٔز١غخ فًٍ فٟ روو١ت اٌىٍٛث١ٓ ِّب أكٜ اٌٝ رواعغ فٟ ِؼلي أٔزبط ٚاؽل 

اٚ أوضو ِٓ ٍٍٍَخ ث١زب وٍٛث١ٓ ٠ٚئصو ػٍٝ رظ١ٕغ اٌَالًٍ اٌجوٚر١ٕ١خ فٟ فؼبة اٌلَ ٚفٟ ٘نٖ 

زىبٍِخ فٟ فال٠ب اٌلَ اٌؾّواء فزىْٛ ِبكح ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ فٟ اٌؾبٌخ ٠زُ رظ١ٕغ ٍالًٍ غ١و ِ

وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء غ١و لبكهح ػٍٝ اٌم١بَ ثٛظ١فزٙب أال ٟٚ٘ ٔمً األٚوَغ١ٓ اٌٝ أػؼبء اٌغَُ 



 Results and Discussion44                               الفصل الرابع / النتائج والمناقشة

اٌّقزٍفخ , أْ أقفبع َِزٜٛ األٚوَغ١ٓ فٟ عي٠ئخ ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ ٠ئكٞ اٌٝ أقفبع َِزٜٛ 

شبؽ اٌٌّٛل ٌٍلَ ػٍٝ ٔطبق ٚاٍغ ثَجت فمو اٌلَ إٌّغٍٟ ) ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ فٟ اٌلَ ٚأقفبع إٌ

Giardina ٚRachmilewitz ,2011  ٚٔزبئظ ٘نٖ اٌلهاٍخ رٛافمذ ِغ ٔزبئظ كهاٍخ )           

 (Plum  ٚBannett ,1996 )  ٌٝام ٌٛؽع أقفبع روو١ي ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ فٟ اٌلَ ٚ٘نا ٠ئكٞ ا

 أقفبع َِزٜٛ األٚوَغ١ٓ فٟ اٌلَ . 

     

ٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ روو١ي اٌظفبئؼ اٌل٠ِٛخ فٟ اٌّوػٝ اٌنوٛه ٔالؽع ى٠بكح روو١ي٘ب فٟ    

, ٠ٚؼٛك ٍجت األهرفبع فٟ روو١ي  ثّغّٛػخ ا١ٌَطوحبث١ٓ ثبٌضال١ّ١ٍب ِمبهٔخ اٌّوػٝ اٌّظ

اٌظفبئؼ اٌل٠ِٛخ ٌلٜ ِوػٝ ٌج١زب صال١ّ١ٍب اٌىجوٜ ٘ٛ ٔز١غخ اٌزؤص١و اٌضبٔٛٞ ٌٍّوع ِٓ فالي 

ٌطؾبي , ٚ أْ اٌَّزٜٛ اٌؼبٌٟ ِٓ اٌظفبئؼ اٌل٠ِٛخ فٟ ِوػٝ اٌضال١ّ١ٍب ٠ٕزظ ونٌه ِٓ رؼقُ ا

فالي أىاٌخ اٌطؾبي فٟ ثؼغ اٌّوػٝ ٚمٌه ٔز١غخ ٌزواوُ اٌؾل٠ل اٌيائل فٟ اٌىجل ٚاٌطؾبي ِّب 

٠ئكٞ اٌٝ رؼقّٙب ٚمٌه ٠ئكٞ اٌٝ ى٠بكح اٌظفبئؼ اٌل٠ِٛخ فٟ اٌلَ ٚ٘نٖ اٌي٠بكح رىْٛ فط١وح فٟ 

ٝ اٌّظبث١ٓ ثبٌضال١ّ١ٍب الٔٙب رئكٞ اٌٝ ٌيٚعخ اٌلَ ٚػلَ أ١َٔبثٗ ثظٛهح طؾ١ؾخ فٟ اٌّوػ

 (  . 2001ٚافوْٚ , Hok – Kungاٌشوا١٠ٓ ٚاألٚهكح ) 

    

اٌنوٛه اٌّوػٝ ِمبهٔٗ ِغ  فمل أقفغ روو١ي٘ب فٟ Haematocritٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي     

رش١و اٌٝ ِوع   HCTغ١و االػز١بك٠خ  ِٓ , اما أْ اٌَّز٠ٛبد اٌّورفؼخ  ِغّٛػخ ا١ٌَطوح

Polycythemia  ٚؽبٌخ فمو اٌلَ ال رشقض أال ِٓ فالي ٘نا اٌفؾض ام أْ فؾضHCT ِورجؾ

ِغ ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ ام أْ االٚػ١خ اٌل٠ِٛخ اٌىج١وح رّزٍه َِزٜٛ ٌيٚعخ ِٕقفغ ِٓ رىلً اٌلَ 

ثٌَٙٛخ فٟ األٚػ١خ اٌل٠ِٛخ ٚرز١ّي ثَّزٜٛ ٌيٚعخ ِٕقفغ ثشىً وج١و ٚمٌه ٠َجت عو٠بْ اٌلَ 

فٟ ِوػٝ اٌضال١ّ١ٍب  ٠م١ُ رؤص١و  HCTٚال ٠َجت أٞ ٌيٚعخ  فٟ اٌلَ  , ام أْ أقفبع روو١ي

فال٠ب اٌلَ اٌؾّواء ِٓ فالي ٌيٚعخ اٌلَ ثبػزجبه فال٠ب اٌلَ اٌؾّواء رشىً إٌَجخ األػٍٝ  فٟ 

٠ب اٌلَ اٌؾّواء فٟ صبثذ ِوػٝ ث١زب صال١ّ١ٍب ٚلل ٠زغٍٝ اهرجبؽ األٍزوٚع١ٓ اٌٝ ٌيٚعخ فال

HCT  (Weatherall,2001  . ) 
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ِٚغّٛػخ أؽظبئ١خ ث١ٓ ل١ُ اٌّوػٝ  ( ثؤْ ٕ٘بن فوٚلبً ِؼ٠ٕٛخ 4-4رج١ٓ إٌزبئظ فٟ اٌغلٚي )    

 ,ALP ,, ALT ,AST Ureaفٟ اٌّئشواد اٌى١ّ١بئ١خ اٌؾ٠ٛ١خ ثبٌَٕجخ ٌٍغٌٕ ٟٚ٘  ا١ٌَطوح

Creatinin, Glucose ,Fe ,TIBC  ,UIBC ,bilirubin  ,UIBC  ػٕل َِزٜٛ أؽزّب١ٌخ,

P ≤ 0.01  ُٚوبٔذ ل١ُ أٔي٠ , ALT                      ٟ٘ ٌٍّوػٝ ٌٚىً ِٓ اٌنوٛه ٚاألٔبس

(31.669 ± 27.455U/L  ( )26.868 ± 18.171 U\L   ُػٍٝ اٌزٛاٌٟ فٟ ؽ١ٓ أْ ل١ )

ALT ٌّغّٛػخ ا١ٌَطوح ( 4.026 ± 13.657اٌنوٛه ٚاألٔبس وبٔذ U\L                                )

(U\L 11.391 ±4.689   ُػٍٝ اٌزٛاٌٟ , ٚثبٌَٕجخ اٌٝ ل١ُ أٔي٠ )AST  ٌٍّوػٝ ٌنوٛه

اٌٟ فٟ ؽ١ٓ ( ػٍٝ اٌزU\L 31.650±12.053(  )U\L 35.284±18.981ٛٚاألٔبس وبٔذ )

(                       U\L 3.452 ±14.983اٌنوٛه ٚاألٔبس ٟ٘ ) ِغّٛػخ ا١ٌَطوحوبٔذ ل١ّزٗ فٟ 

(U\L 14.622± 3.312 ُػٍٝ اٌزٛاٌٟ , ٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ل١ُ أٔي٠ )ALP  ِٓ ًٌٍّوػٝ ٌى

( ػٍٝ   U\L  186.543±75.774( )182.780±70.673 U\Lاٌنوٛه ٚاألٔبس فمل وبٔذ )

      ٌىً ِٓ اٌنوٛه ٚاألٔبس ٟ٘            ّغّٛػخ ا١ٌَطوحٌ ALPُ اٌزٛاٌٟ فٟ ؽ١ٓ وبٔذ ل١ّخ أٔي٠

(U\L 107.752±43.782( )U\L 146.587±59.152 ُػٍٝ اٌزٛاٌٟ , ٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ل١ )

(                mmol\L 0.915 ± 4.007ا١ٌٛه٠ب ٌٍّوػٝ ٌىً ِٓ اٌنوٛه ٚاألٔبس فىبٔذ)

(mmol\L 3.909±0.887ٛػٍٝ اٌز ) ٌٍٟنوٛه  ِغّٛػخ ا١ٌَطوحؽ١ٓ وبٔذ ل١ّزٗ فٟ اٌٟ ف

( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ   mmol\L 2.322± 0.964  ( )mmol\L 2.367 ± 1.060ٚاألٔبس ٟ٘ )

 mmol\L 27.157ٌٍّوػٝ ٌٚىً ِٓ اٌنوٛه ٚاألٔبس ٟ٘ ) Creatinineٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ل١ُ 

± 10.422( )mmol\L 24.740 ±9.254ِغّٛػخ ٌٟ  فٟ ؽ١ٓ وبٔذ ل١ّزٗ فٟ ( ػٍٝ اٌزٛا

                       ( mmol\L 137.120 ± 190.605ٌٍنوٛه ٚاألٔبس ٟ٘ ) ا١ٌَطوح

(mmol\L 39.322± 6.475   ِٓ ًػٍٝ اٌزٛاٌٟ ٚثبٌَٕجخ اٌٝ ل١ُ اٌىٍٛوٛى ٌٍّوػٝ ٌى )

ٌٟ ٌزٛا( ػٍٝ ا   1.982mmol\L ( )5.495 ± 0.839 mmol\L±6.091اٌنوٛه ٚاألٔبس )

 ( mmol\L 121.312±233.792اٌنوٛه ٚاألٔبس ٟ٘ ) ّغّٛػخ ا١ٌَطوحفٟ ؽ١ٓ وبٔذ ل١ّزٗ ٌ

(mmol\L 4.697 ±1.290 ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ٚثبٌَٕجخ اٌٝ ل١ُ اٌؾل٠ل ٌٍّوػٝ اٌنوٛه ٚاألٔبس فمل )

( فٟ ؽ١ٓ وبٔذ  ( 33.885 ± 14.406 Umol\L(   Umol\L 36.674 ± 10.240وبٔذ )

 Umol\L) ( Umol\L 20.070 ± 9.103ٌنوٛه ٚاألٔبس ٟ٘ ) طوحِغّٛػخ ا١ٌَل١ّزٗ فٟ 

ٌٍنوٛه ٚاألٔبس  ّغّٛػخ ا١ٌَطوحٌ TIBC( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ فٟ ؽ١ٓ أْ  ل١ُ  9.286 20.493±

 UIBC( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ,  ٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ل١ُ  81.671±3.220( ) 4.468 79.602±)  ٟ٘ 

          ( Umol\L 17.464 ± 19.978) ٟٚاألٔبس فٙ فٟ اٌّوػٝ ٌٚىً ِٓ اٌنوٛه

(Umol\L 123.007 ± 572.212 ػٍٝ اٌزٛاٌٟ  فٟ ؽ١ٓ وبٔذ ل١ّخ )UIBC ٌ ّغّٛػخ
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 Umol\L 60.545 ± 11.089  ( )Umol\L) ٌىً ِٓ اٌنوٛه ٚاألٔبس ٟ٘ ا١ٌَطوح

ه ( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ , ٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ل١ُ اٌج١ٍ١وٚث١ٓ ٌٍّوػٝ ٌىً ِٓ اٌنوٛ 9.458 61.476±

ٌزٛاٌٟ فٟ ( ػٍٝ اUmol\L( )Umol\L 26.082±13.804 21.626 ± 30.613) س ٚاألٔب

(                     Umol\L 5.365±1.692ٌىً ِٓ اٌنوٛه ٚاألٔبس ٟ٘ ) ّغّٛػخ ا١ٌَطوحؽ١ٓ وبٔذ ل١ّزٗ ٌ

(\L Umol 8.239±3.966 . ٌٟػٍٝ اٌزٛا ) 

    

ٚأظٙود إٌزبئظ أهرفبع َِزٜٛ االطبثخ فٟ اٌنوٛه ِمبهٔخ ثبألٔبس ٚ٘نا ال٠ؼٕٟ ٚعٛك ػاللخ     

اهرجبؽ ٚهاص١خ ثبٌغٌٕ ام أْ ع١ٕبد اٌّوع رٛعل ػٍٝ اٌىوٍِِٚٛٛبد اٌغ١َّخ ٚ ٘نا ٠ؼىٌ 

أ٘زّبَ اٌؼٛائً ثبٌنوٛه أوضو ِٓ األٔبس أػبفخ اٌٝ روكك اٌؼٛائً ثّواعؼخ اٌَّزشف١بد ػٕل ظٙٛه 

ّوع ثبألٔبس ٌٚىٓ ال٠ّىٓ أْ ًّٔٙ أؽزّبي االهرجبؽ ثبٌغٌٕ , اما ٔالؽع ى٠بكح أٔي٠ّبد اٌىجل اٌ

ٚ رٕشؤ ٘نٖ   ALT  ٚAST  ٚALPفٟ ِوػٝ اٌضال١ّ١ٍب ثشىً وج١و ثبٌَٕجخ اٌٝ أٔي٠ّبد 

األٔي٠ّبد ثظٛهح هئ١َ١خ ِٓ أَٔغخ ػل٠لح فٟ اٌغَُ ٚثى١ّبد وج١وح فٟ اٌىجل ٚثشىً هئ١ٌ فٟ 

ً فٟ االؽفبي اٌقال٠ب  اٌىجل٠خ ٚاٌى٠ٍٛخ ٚثى١ّبد ل١ٍٍخ فٟ اٌمٍت ٚاٌؼؼالد , ٠ٚىْٛ ِورفؼب

اٌّظبث١ٓ ٚفٟ اٌج١زب صال١ّ١ٍب ٠ىْٛ اٌؼؼف فٟ فال٠ب اٌىجل ٚلل ٠زَوة األ٠غ ِٓ اٌىجل اٌٝ 

( .  2011ٚافوْٚ , Waseem)ح َٔجخ اٌشٛائت فٟ اٌلَ اٌجالىِب ٠ٚئكٞ اٌٝ رٍٛس اٌلَ ٚى٠بك

                                                     ٌلهاٍخ رزٛافك ِغ ٔزبئظ كهاٍخ وً ِٓ ٚأْ ٔزبئظ ٘نٖ ا

 (Attia , ْٚ؛  2011ٚافوAburjai  ٚMansi ,2008 ُفٟ اهرفبع روو١ي أٔي٠ , )ALT  ٟف

ُ اٌّوػٝ ٚلل رىْٛ ٘نٖ اٌي٠بكح وج١وح فٟ اٌىجل ِّب ٠ئكٞ اٌٝ أَلاك اٌمٕٛاد اٌىجل٠خ . ٚأِب أٔي٠

AST  ام ٠ي٠ل ٔشبؽ ٘نا األٔي٠ُ فٟ ؽبٌخ األطبثخ ثبالِواع اٌىجل٠خ اٌزٟ رئكٞ اٌٝ اٌزٙبة اٌىجل

ٚؽلح  33-8ٚأِواع اٌضال١ّ١ٍب ٚاٌزٙبة اٌجٕىو٠بً اٌؾبك , ٚأْ اٌّؼلي اٌطج١ؼٟ ٌٙنا األٔي٠ُ ٘ٛ 

ً فٟ األشقبص اٌّظبث١ٓ ثبٌج١زب صال١ّ١ٍب ام ٠زَوة  \ك١ٌٚخ األ٠غ ِٓ ٌزو كَ , ٠ٚىْٛ ِورفؼب

اٌىجل اٌٝ اٌجالىِب ٠َٚجت اٌىض١و ِٓ األِواع اٌزٟ لل رئكٞ اٌٝ اٌٛفبح   , ِٓ ؽ١ش اهرفبع ٘نا 

األٔي٠ُ فٟ اٌىجل ٚأْ اٌٛظبئف اٌىجل٠خ رزغ١و ِغ اهرفبع روو١ي ٘نا األٔي٠ُ ٠ٚئصو أ٠ؼب ػٍٝ أفواى 

     ١ّ١ٍب  اٌمٕبح اٌظفوا٠ٚخ ثشىً ٍِؾٛظ ٚ٘نا ٠ئصو ػٍٝ ٔشبؽ اٌىجل فٟ ِوػٝ اٌضال

(Waseem  ,ْٚ2011ٚافو. ) 

    

فمل ىاك ٔشبؽٗ فٟ  ALP) )ALKaline phosphataseٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي أٔي٠ُ     

, ام ٔالؽع اهرفبع ٔشبؽ ٘نا االٔي٠ُ  ِغّٛػخ ا١ٌَطوح١ّ١ٍب ِمبهٔٗ ِغ اٌّوػٝ اٌّظبث١ٓ ثبٌضال

٠ٚؼٛك ٍجت مٌه اٌٝ وْٛ أْ أغٍت ٔشبؽ ٘نا   ِغّٛػخ ا١ٌَطوحقفبػٗ فٟ فٟ اٌنوٛه ٚأ
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األٔي٠ُ ٠ؤرٟ ِٓ ١َٔظ اٌؼظُ ٚثّب أْ ِوػٝ اٌضال١ّ١ٍب ٠ؼبْٔٛ ِٓ أٔؾالي ٘نا ا١ٌَٕظ  فؤْ مٌه 

٠ئكٞ اٌٝ رَوة ٘نا األٔي٠ُ اٌٝ اٌلٚهح اٌل٠ِٛخ ِٚٓ صُ ٠ئكٞ اٌٝ ى٠بكح فٟ ٔشبؽ ٘نا األٔي٠ُ 

 (  . Samir. Awadallah,2012أػٍٝ ِٓ اٌؾل اٌطج١ؼٟ فٟ اٌلَ  )

         

ّوع اٌضال١ّ١ٍب ِمبهٔٗ ِغ أِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ا١ٌٛه٠ب فمل ىاك روو١ي٘ب فٟ اٌنوٛه اٌّظبث١ٓ ث    

, ٠ٚؼٛك ٍجت اهرفبع روو١ي ا١ٌٛه٠ب فٟ اٌنوٛه اٌٝ ؽم١مخ وْٛ ا١ٌٛه٠ب ٟ٘ ِغّٛػخ ا١ٌَطوح

أٍبٍب فٟ اٌىجل ٚرطوػ اٌٝ  اٌّبكح إٌزوٚع١ٕ١خ األٍب١ٍخ ِٓ اٌّقٍفبد األ٠ؼ١خ اٌزٟ رزىْٛ

اٌقبهط ػٓ ؽو٠ك اإلكهاه , ٚفٟ ؽبٌخ ؽلٚس اٌفشً اٌىٍٛٞ ٠ؾظً فًٍ ٚٔمض فٟ ظ١فخ اٌى١ٍخ 

٠ٚئكٞ اٌٝ لٍخ ؽوػ ا١ٌٛه٠ب اٌٝ فبهط اٌغَُ ِّب ٠ئكٞ اٌٝ رغّؼٙب ٚرواوّٙب فٟ اٌلَ ف١ورفؼبً 

٠وعغ اٌٝ رو١ٍت اٌؾل٠ل   روو١ي٘ب ف١ٗ , ٚأْ اهرفبع روو١ي ا١ٌٛه٠ب فٟ ِوػٝ  ث١زب صال١ّ١ٍب 

 (  . Kolagal ,2009اٌيائل فٟ اٌغَُ ٚلظو ػّو فال٠ب اٌلَ اٌؾّواء )

 

,  ِغّٛػخ ا١ٌَطوح١ٓ فٟ اٌنوٛه ٚاهرفبػٗ فٟ أِب ثبٌَٕجخ اٌٝ أقفبع روو١ي اٌىو٠بر١ٕ    

ٚف١ؼٛك  اهرفبع روو١ي اٌىو٠بر١ٕ١ٓ فٟ ِظً اٌلَ اٌٝ ؽم١مخ وْٛ اٌىو٠بر١ٕ١ٓ ِٓ اٌّقٍفبد 

األ٠ؼ١خ اٌزٟ رطوػ ؽج١ؼ١ب ػٓ ؽو٠ك اإلكهاه ٚفٟ ؽبٌخ اٌّوع ٠ؾظً لظٛه فٟ اٌى١ٍخ 

٠ّٕؼٙب ِٓ اٌم١بَ ثؼ١ٍّخ اٌزوش١ؼ ٚؽوػ اٌفؼالد اٌٝ اٌقبهط ِّب ٠ئكٞ اٌٝ اهرفبع روو١ي 

 ( . 2009ٚافوْٚ, Millerاٌىو٠بر١ٕ١ٓ فٟ ِظً اٌلَ )

    

ٚثبٌَٕجخ ٌىٍٛوٛى ٌٛؽع أْ اهرفبع َِزٜٛ اٌىٍٛوٛى فٟ ِظً اٌلَ ٠ئكٞ اٌٝ ى٠بكح اٌغٙل    

اٌزؤوَلٞ اٌنٞ ٠ئكٞ اٌٝ ر١ٌٛل اٌغنٚه اٌؾوح ٚ٘نا ٠ئكٞ اٌٝ رٕش١ؾ االوَلح َِججخ االطبثخ 

ثؤِواع اٌمٍت ٚاالٚػ١خ اٌل٠ِٛخ ٚثؼغ االِواع اٌزٟ رئكٞ اٌٝ ِوع اٌضال١ّ١ٍب ٚثؼغ 

خ رئكٞ اٌٝ اهرفبع اٌىٍٛوٛى فٟ ِظً اٌلَ ِٕٙب أِواع اٌىجل ٚأ٠ؼب ٠ؾظً اٌؾبالد اٌّوػ١

اهرفبع َِزٜٛ اٌىٍٛوٛى اٌٝ ٔمظبْ فٟ ػلك وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء اٌزٟ رئكٞ اٌٝ رىَو٘ب 

ٚثبٌزبٌٟ ٔمض اٌؾل٠ل ٠ٚئكٞ اٌٝ فًٍ فٟ ٍالًٍ ث١زب وٍٛث١ٓ ٚأ٠ؼب ٔمض اٌىٍٛوٛى ٠َجت ٔمض 

ػلَ فؼب١ٌزٙب ِّب ٠مًٍ ِٓ اٍزٙالن اٌىٍٛوٛى ِٓ لجً فال٠ب اٌغَُ َِزٜٛ األ١ٌَٛٔٓ فٟ اٌلَ أٚ 

٠ٚورفغ اٌىٍٛوٛى فٛق اٌؾل اٌطج١ؼٟ ٠زغبٚى للهح اٌى١ٍخ ألػبكح اِزظبص اٌىٍٛوٛى ٠ٚطوؽٙب فٟ 

ام ٌٛؽع اْ ى٠بكح روو١ي اٌىٍٛوٛى فٟ  ٝ فملاْ و١ّبد وج١وح ِٓ اٌَٛائً األكهاه ِّب ٠ئكٞ اٌ

اٌٝ رىَو وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء ٚٔمض اٌؾل٠ل ٠ٚئكٞ اٌٝ فًٍ فٟ ِظً كَ اٌّوػٝ ٘نا ٠ئكٞ 

 (  .American diabetes Association,2009) ٍالًٍ ث١زب وٍٛث١ٓ  
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١ٓ ثبٌضال١ّ١ٍب ِمبهٔٗ ِغ ٚثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي اٌؾل٠ل ٌٛؽع ى٠بكح روو١يٖ فٟ اٌّوػٝ اٌّظبث   

أْ ٠َبُ٘ فٟ ر٠َٛخ اٌؾل٠ل اٌيائل فٟ , ام أْ االٔقفبع فٟ ٚظبئف اٌىجل ٠ّىٓ  ِغّٛػخ ا١ٌَطوح

اٌّوػٝ اٌن٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ اٌج١زب صال١ّ١ٍب  , ٚلل ٠ىْٛ ٘نا ٘ٛ اٌؾبي فٟ اٌّوػٝ اٌن٠ٓ ٠ؼبْٔٛ 

ِٓ اٌؾل٠ل اٌيائل ؽ١ش رَزقلَ ػ١ٍّخ أىاٌخ ِؼلْ صم١ً ِٓ اٌؾل٠ل ِغ اٌل٠ف١وٚوَب١ِٓ , ٚ رىْٛ 

ٌؾمٓ اٌؼؼٍٟ , ٚ٘نٖ اٌطو٠مخ ١ٌَذ ػ١ٍّخ االىاٌخ أِب رؾذ اٌغٍل ػٓ ؽو٠ك اٌّؼقخ أٚ ا

اٌّفؼٍخ ٌلٜ اٌّوػٝ الٔٙب ِئٌّخ , ٚأْ اغٍت اٌّوػٝ ٠فؼٍْٛ أفن اٌؼالط ػٓ ؽو٠ك اٌفُ 

        ٌزغٕت األٌُ ٚأْ اٌؾل٠ل اٌيائل ٘ٛ ِٓ أُ٘ اٌّٛاػ١غ فٟ ِوػٝ اٌج١زب صال١ّ١ٍب                                                     

(Pirinccioglu , ْٚ؛  2011ٚافوGalanelo  ٚCao ,2010  ؛Rachmilewitz  ٚ

Eldor ,2002            ٚأْ ٔزبئظ ٘نٖ اٌلهاٍخ رزفك ِغ اٌؼل٠ل ِٓ اٌلهاٍبد ِٕٙب كهاٍخ , )

(Ismai  ,ْٚ؛ 2012ٚافو Waseem ,ْٚ؛  2011ٚافوGharagozloo , ْٚ؛ 2009ٚافو

Morabito , ْٚ؛  2007ٚافوQzturk اما ٌٛؽع ى٠بكح روو١ي اٌؾل٠ل فٟ  2011ْٚ ,ٚافو )

اٌّوػٝ ٚ٘نٖ اٌي٠بكح لل رَبُ٘ فٟ رو١ٍت اٌؾل٠ل فٟ اٌىجل ٚاٌطؾبي ٚرئكٞ اٌٝ رؼقُ اٌىجل 

 ٚاٌطؾبي ٚفٟ ثؼغ اٌؾبالد اٌّيِٕخ رئكٞ اٌٝ اٍزئظبي اٌىجل أٚ اٌطؾبي .

     

ٌنوٛه اما أْ اهرفبع َِزٜٛ فمل ٌٛؽع ى٠بكح روو١يٖ فٟ ا TIBCٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي       

اٌؾل٠ل فٟ اٌلَ ٠ؼٛك اٌٝ وْٛ و١ّخ اٌؾل٠ل اٌمبثٍخ ٌالهرجبؽ ثبٌزوأَف١و٠ٓ رىْٛ ل١ٍٍخ , ٚػٕلِب 

٠ىْٛ َِزٛاٖ ِورفغ فٟ ؽبٌخ فمو اٌلَ ٔبعّبً ػٓ إٌيف أٚ ٚهَ فٟ اٌغٙبى اٌٙظّٟ , ٚأ٠ؼب ٠ؼٛك 

ِٓ وضوح ٔمً اٌلَ اٌّزىوه اٌزٟ رئكٞ  أقفبع َِزٛاٖ ػٕلِب ٠ىْٛ ٕ٘بن فبئغ ِٓ اٌؾل٠ل إٌبعُ

اٌلَ وّب ٘ٛ اٌؾبي فٟ اٌّوػٝ اٌن٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ اٌضال١ّ١ٍب ٚأ٠ؼب لل  TIBCاٌٝ ى٠بكح روو١ي 

٠ىْٛ فبئغ اٌؾل٠ل ٔبعُ ػٓ فًٍ ع١ٕٟ فٟ روو١ت اٌىٍٛث١ٓ ف١ئكٞ اٌٝ ِوع ٚهاصٟ ٠َّٝ  كاء 

أٔؾالي اٌلَ ٚفشً اٌىٍٛٞ أٚ ( ٚأ٠ؼب ٠ئكٞ فٟ Hemochromatosisروٍت األطجغخ اٌل٠ِٛخ )

ٌلٜ اٌّٛا١ٌل اٌغلك ِٕقفؼبً صُ ٠ؤفن فٟ االهرفبع  TIBCفشً فٟ ٚظبئف اٌىجل , ٠ٚىْٛ َِزٜٛ 

فٟ اٌّوػٝ  TIBCؽزٝ ٠ظً اٌٝ اٌَّزٜٛ اٌّؼوٚف ٌلٜ اٌجبٌغ١ٓ  , ِٚٓ ٔبؽ١خ ى٠بكح روو١ي 

بٌخ ٚى٠بكح اِزظبص اٌغٙبى اٌن٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ث١زب صال١ّ١ٍب ٘ٛ ٔز١غخ وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء غ١و اٌفؼ

 (  .   2001ٚافوْٚ, (Ozturk اٌٙظّٟ ٌٍؾل٠ل 

       

فمل أقفغ روو١يٖ فٟ اٌنوٛه, اما ٔالؽع  UIBCأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي اٌؾل٠ل غ١و اٌّشجغ    

ى٠بكح روو١ي اٌؾل٠ل فٟ اٌغَُ ػٕل ى٠بكح أِزظبص االِؼبء ٌٍؾل٠ل , ٠ٚئكٞ األِزظبص اٌّيِٓ 

اٌٝ ى٠بكح أٔزبط ِووجبد اٌؾل٠ل فٟ األَٔغخ ٚاألػؼبء ٠ٚئكٞ اٌٝ ػَو ٚفشً  ٌٍؾل٠ل اٌفبئغ
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ٚظ١فٟ فٟ رٍه األػؼبء ثَجت رو١ٍت اٌؾل٠ل ٠ٚؾلس مٌه ػٕل اإلطبثخ ثّب ٠لػٝ كاء روٍت 

ِٚوع اٌضال١ّ١ٍب ٚ٘ٛ ِوع ٚهاصٟ ف١ٗ و١ّبد  Hemochromatosisاألطجغخ اٌل٠ِٛخ 

بع روو١ي ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ ٚا١ٌّٙبرٛوو٠ذ ٚوو٠بد اٌلَ وج١وح ِٓ اٌؾل٠ل ٚ٘نا ٠زيآِ ِغ أقف

)طغ١وح ٚٔبلظخ االٔظجبؽ (, ٚ أْ اهرفبع روو١ي  ٟب ِٓ اٌشىً اٌطج١ؼرىْٛ أطغو ٚأوضو شؾٛث

اٌؾل٠ل غ١و اٌّشجغ فٟ اٌغَُ ٠وعغ اٌٝ ػلَ ٚعٛك اِزظبص اٌؾل٠ل ِٓ لجً االِؼبء ٚ٘نا ٠ئكٞ 

أ٠ؼب ٠وعغ ٍجت ى٠بكح اٌؾل٠ل اٌٝ ػ١ٍّبد ٔمً اٌلَ اٌٝ ى٠بكح رو١ٍت اٌؾل٠ل فٟ اٌىجل ٚاٌطؾبي ٚ

 (.   2000ٚافوْٚ , AL-Jwadee اٌّزىوهح ٘نٖ وٍٙب رئصو ػٍٝ ى٠بكح فطو اٌؾل٠ل فٟ اٌغَُ )

  

١ٓ ثبٌضال١ّ١ٍب ٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي روو١ي اٌج١ٍوٚث١ٓ فمل أىكاك روو١يٖ فٟ اٌنوٛه اٌّظبث    

اهرفبع َِزٜٛ اٌج١ٍوٚث١ٓ فٟ ِظً كَ اٌّظبث١ٓ , ام أْ ِغّٛػخ ا١ٌَطوح ِمبهٔٗ ِغ 

ثبٌضال١ّ١ٍب ٠ؼٛك اٌٝ ػوهلل ٠ٍؾك ثبٌىجل ٚاٌنٞ ٠ئكٞ اٌٝ ػلَ للهح اٌىجل اٌىبف١خ ػٍٝ االهرجبؽ 

ٚاٍزقواط اٌج١ٍوٚث١ٓ اٌيائل ِٓ اٌلَ , ٚا٠ؼب أْ اهرفبع اٌج١ٍوٚث١ٓ اٌىٍٟ لل ٠ؾلس ثَجت 

٘نا ػٕلِب ٠زؼنه اٌزقٍض ِٓ ِبكح اٌج١ٍوٚث١ٓ رىَوفٟ وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء ٚرؾٍٍٙب ٠ٚؾلس 

ً ٠ٚقزفٟ فالٌٗ ٠ٚؼلّ ٘نا  رغ١واً  اٌيائلح فٟ اٌلَ ٌٚىٓ غبٌجب ِب ٠ىْٛ اهرفبع اٌج١ٍ١وٚث١ٓ ث١َطب

ف١ٌَٛٛع١بً, ٠ٕٚزظ اٌج١ٍوٚث١ٓ اٌىٍٟ ِٓ ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ ثؼل رىَو وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء صُ ٠قوط ػٓ 

اٌّواه٠خ ,ٚ ٠ي٠ل روو١ي اٌج١ٍ١وٚث١ٓ فٟ أِواع اٌىجل  ؽو٠ك اٌىجل ِغ اٌظفواء فٟ اٌمٕٛاد

 ( . 2011ٚافوْٚ,Bazavand  ٚرىَو وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء )
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 Molecular genetic studyانذراست انىراثٍت انجسٌئٍت  4-2

( ِمبهٔٗ ث١ٓ اٌّئشواد اٌل٠ِٛخ ثبٌَٕجخ ٌٍطفوح األٌٚٝ  5-4رج١ٓ إٌزبئظ فٟ اٌغلٚي )    

IVS.I.5 (G-C)ف١ّب  ٚ ِغّٛػخ ا١ٌَطوح١خ ث١ٓ ل١ُ اٌّوػٝ , ثؤْ ٕ٘بن فوٚلبً ِؼ٠ٕٛخ أؽظبئ

ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ  ٠HGB ,RBC ,PLT  ,PCV ,WBCزؼٍك ثبٌّئشواد اٌل٠ِٛخ ٟٚ٘ 

( ِمبهٔٗ ث١ٓ اٌقظبئض اٌى١ّ١بئ١خ  6-4, ٚرج١ٓ إٌزبئظ فٟ اٌغلٚي ) P≤ 0.001ػب١ٌخ علا 

ً ِؼ٠ٕٛخ أؽ  IVS.I.5 (G-C)اٌؾ٠ٛ١خ ثبٌَٕجخ ٌٍطفوح األٌٚٝ  ظبئ١خ ث١ٓ ل١ُ , ثؤْ ٕ٘بن فوٚلب

 ALT, , Ureaف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّئشواد اٌى١ّ١بئ١خ اٌؾ٠ٛ١خ ٟ٘  ِغّٛػخ ا١ٌَطوحاٌّوػٝ ٚ

,ALP ,AST ,Creatinine  ,Glucose ,Fe ,TIBC , UIBC , bilirubin ٜٛػٕل َِز ,

, أْ ٍجت أقفبع اٌّئشواد اٌل٠ِٛخ ٚاٌى١ّ١بئ١خ اٌؾ٠ٛ١خ ٠وعغ اٌٝ P ≤ 0.001أؽزّب١ٌخ 

 153ٚ 126ٚ 29فٟ اٌّٛالغ  B-Globinؽلٚس ػ١ٍّخ ؽنف فٟ اٌمٛاػل إٌزوٚع١ٕ١خ ٌٍغ١ٓ 

اٌٝ اٌّٛلغ  282ِٓ اٌّٛلغ ٚأ٠ؼب ؽلس ؽنف  245ٚاٌّٛلغ  223اٌٝ اٌّٛلغ  219ِٚٓ اٌّٛلغ 

اٌٝ  350ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ِٚٓ اٌّٛلغ  337ٚ 336ٚاٌّٛلغ  323اٌٝ اٌّٛلغ  319ِٚٓ اٌّٛلغ  294

ٚأ٠ؼب ٚعٛك ػ١ٍّخ ؽنف فٟ اٌّٛالغ اٌزب١ٌخ  384اٌٝ اٌّٛلغ  380ِٚٓ اٌّٛلغ  354اٌّٛلغ 

ِٓ  656ّٛلغ اٌٝ اٌ 543ٚٚعٛك ؽنف أ٠ؼب ِٓ اٌّٛلغ  498ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ٚاٌّٛلغ  424ٚ 423

رًٍََ اٌمٛاػل إٌزوٚع١ٕ١خ فٟ رٍََالد اٌززبثؼبد ا١ٌٕٛو١ٍٛر١ل٠خ فٟ اٌّوػٝ اٌّظبث١ٓ ثّوع 

 ( .                                               1-4اٌضال١ّ١ٍب , وّب ِٛػؼ فٟ اٌشىً )

    

ٚوبٔذ                ا١ٌَطوحّغّٛػخ وٍٛث١ٓ فٟ اٌّوػٝ ِمبهٔخ ثام ٔالؽع أقفبع ِؼلي ا١ٌّٙٛ    

(g\dl 1.30±8.427( )g\dl 1.36±11.70 ٟػٍٝ اٌزٛاٌٟ , ٠ٚؼٛك ٍجت ٘نا االٔقفبع ف )

روو١ي ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ اٌٝ إٌمض اٌؾبطً فٟ ػٕظو اٌؾل٠ل اٌنٞ ٠لفً فٟ اٌزوو١ت اٌى١ّ١بئٟ 

ضال١ّ١ٍب ٟ٘ فًٍ ع١ٕٟ ٌغي٠ئٗ ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ فٟ اٌّوػٝ اٌن٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ اٌج١زب صال١ّ١ٍب ام اْ اٌ

ٚهاصٟ فٟ عي٠ئخ اٌجوٚر١ٓ أٞ فٟ اٌىٍٛث١ٓ ٌنٌه إٌٛع ِٓ األطبثخ رؼزّل ػٍٝ ػلك اٌغ١ٕبد 

اٌّظبثخ أػبفخ عؼً وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء رّٛد لجً أٚأٙب ف١ٕزظ ػٓ مٌه اٌضال١ّ١ٍب  , ٚ أْ 

ٕبد ث١زب وٍٛث١ٓ أقفبع روو١ي ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ فٟ ِوػٝ ث١زب صال١ّ١ٍب ٠وعغ اٌٝ ػ١ٛة فٟ ع١

ٚاٌؼلك اٌّزيا٠ل ٌىو٠بد اٌلَ اٌؾّواء ٚأ٠ؼب لل ٠وعغ اٌٝ اٌمظٛه اٌىٍٛٞ اٌنٞ ٠زطٛه ِغ رملَ 

   اٌؼّو ٚأ٠ؼب ٍجت فشً ٔقبع اٌؼظُ ِٓ أٍجبة أقفبع روو١ي ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ 

(Delayed,2008                     .   ) 
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ٖ فٟ اٌّوػٝ فمل أقفغ روو١يPCV  ٌّؼغٛؽ ٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي ؽغُ اٌقال٠ب ا    

( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ , 0.35± (% 0.05(   0.25±% 0.04ٟٚ٘ ) ِغّٛػخ ا١ٌَطوحثبٌّمبهٔخ ِغ 

٠ٚؼٛك ٍجت األٔقفبع ٘نا اٌٝ أْ ٔمً اٌلَ فٟ األٚهكح اٌشؼ١و٠خ ٠ئكٞ اٌٝ رواوُ اٌؾل٠ل اٌيائل 

كٞ اٌٝ رؼقُ اٌطؾبي ٚاٌىجل , ام أْ ٠ٕٚجغٟ رطج١ك ػ١ٍّخ اىاٌخ ٘نا اٌّؼلْ ِٓ اٌغَُ ألٔٗ ٠ئ

اٌج١زب صال١ّ١ٍب ٟ٘ فًٍ فٟ روو١ت ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ ِّب ٠ئكٞ اٌٝ فمو اٌلَ اٌشل٠ل ٚطغو وو٠بد 

اٌلَ اٌؾّواء ٚٔمض ٍىو اٌلَ ٚثؼل اٌزشق١ض ِٚؼوفخ ؽغُ اٌلَ  ٚٔٛع اٌلَ اٌّطٍٛة ٔمٍٗ اٌٝ 

ِف١لاً فٟ  RBC   ٚWBCاٌّوػٝ ٠غت أْ ٠ظفٝ اٌلَ ِٓ اٌشٛائت ٚلل ٠ىْٛ أقفبع 

(    2008ٚافوْٚ , Liukِوػٝ اٌضال١ّ١ٍب ٚمٌه ِٓ أعً اٌّٛاىٔخ ث١ٓ ؽغُ اٌقال٠ب فٟ اٌلَ  )

 . 

      

١ي٘ب فمل ٌٛؽع ٚعٛك أقفبع فٟ روو RBC  ٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء     

( ػٍٝ  0.09± 0.04( )0.03±  0.008ٟٚ٘ ) ِغّٛػخ ا١ٌَطوحفٟ اٌّوػٝ ِمبهٔخ ِغ 

٠ٚؼٛك ٍجت ٘نا األٔقفبع اٌٝ اْ وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء رٕزظ ِٓ ٔقبع اٌؼظُ ٚفٟ  ,  اٌزٛاٌٟ

اٌّواؽً اٌّزملِخ ِٓ اٌّوع ٠ٕمض اٌؾل٠ل فٟ اٌغَُ ٠ٚئكٞ اٌٝ شًٍ اٌقال٠ب ٚوو٠بد اٌلَ 

 اٌؾّواء , ٚرواوُ ٍالًٍ اٌىٍٛث١ٓ ػٍٝ ٍطؼ اٌغشبء ٘ٛ ٍّخ ٘بِخ ِٓ اٌؾبٌخ اٌف١ٌَٛٛع١خ

ٌّوػٝ اٌضال١ّ١ٍب  ام أْ ٍالًٍ اٌىٍٛث١ٓ ِٚب ٠ورجؾ ثٙب ِٓ اٌؾل٠ل ٚا١ٌُٙ رَبُ٘ فٟ ى٠بكح 

األوَلح ػٍٝ اٌغشبء ٚرَبُ٘ فٟ إٌٙب٠خ اٌٝ رل١ِو اٌقال٠ب لجً أٚأٙب , ٚ أْ طغو وو٠بد اٌلَ 

عخ اٌؾّواء أكٜ اٌٝ أقفبع ٌيٚعزٙب إٌَج١خ فٟ اٌلَ ٚوجو وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء ٠ي٠ل ِٓ ٌيٚ

ٚافوْٚ  Ederاٌلَ ِٚؼلي إٌمض ثبٌَٕجخ اٌٝ ِم١بً اٌٍيٚعخ ٌٗ رؤص١و ػىَٟ ػٍٝ اٌلَ  )

,2007  )      . 

     

فٟ اٌّوػٝ ثبٌّمبهٔخ  فمل أىكاك روو١ي٘ب WBCٚ ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي وو٠بد اٌلَ اٌج١ؼبء      

 10  9.29 ±12.67 ِغّٛػخ ا١ٌَطوحِغ 
9
\L)( )10

9
 \ L 2.59±7.72  ْػٍٝ اٌزٛاٌٟ , ام أ )

ِوع اٌضال١ّ١ٍب ٘ٛ أؽل اٍجبة اهرفبع وو٠بد اٌلَ اٌج١ؼبء اٌزٟ رزىْٛ كافً ٔقبع اٌؼظُ ٚاٌىجل 

ٚاٌطؾبي ٚاألَٔغخ اٌٍّفب٠ٚخ ام أْ أطبثخ ٔقبع اٌؼظُ فٟ ِوػٝ اٌضال١ّ١ٍب  ٟ٘ اؽلٜ أٍجبة 

ٌج١ؼبء ثؤفواى ا١ٌَٙزب١ِٓ ى٠بكح وو٠بد اٌلَ اٌج١ؼبء ثشىً غ١و ؽج١ؼٟ ٚرمَٛ ثؼغ فال٠ب اٌلَ ا

اٌنٞ ٠َجت أرَبع األٚػ١خ اٌل٠ِٛخ اٌزٟ رئكٞ اٌٝ ؽلٚس ؽَب١ٍخ فٟ اٌغَُ ٚأ٠ؼب رمَٛ ثؤفواى 

             ا١ٌٙجبه٠ٓ اٌنٞ ٠ّٕغ رغٍؾ اٌلَ ٌألشقبص اٌن٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ ِوػٝ اٌضال١ّ١ٍب    

(Dzik , ْٚ2000ٚافو ) 
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ب فٟ اٌّوػٝ فمل ٌٛؽع ى٠بكح روو١ي٘ PLTٚثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي اٌظف١ؾبد اٌل٠ِٛخ     

10) ِغّٛػخ ا١ٌَطوحٚأٔقفبػٙب فٟ 
9
\ L 235.21  ±481.03 )                               

(10
9
\ L 80.93±251.81  َُػٍٝ اٌزٛاٌٟ , ام أْ ى٠بكح رواوُ اٌظف١ؾبد اٌل٠ِٛخ فٟ اٌغ )

١ؼ اٌىٍٛٞ ٚلل ٠ئكٞ أ٠ؼب اٌٝ ٠ئكٞ اٌٝ ى٠بكح رو١ٍت اٌؾل٠ل فٟ اٌىٍٝ ثَجت أٔقفبع اٌزوش

األطبثخ ثبالِواع اٌمٍج١خ ٚرئكٞ اٌٝ اٌٛفبح ػٕلِب ٠زُ ٔمً اٌظفبئؼ اٌل٠ِٛخ ِٓ اٌّزجوػ١ٓ اٌٝ 

اٌّوػٝ اٌّظبث١ٓ ثبٌضال١ّ١ٍب ٚثبٌزؾل٠ل اٌٝ األؽفبي اٌوػغ ٠ىْٛ فط١واً علا ػٍٝ ؽ١برُٙ ام 

ً ٌٍظفبئؼ اٌل٠ِٛخ ٚرزؤصو ثؼلٖ ػٛاًِ ً كل١مب ِضً ِؼبكاد اٌزقضو اٌَّزقلِخ ثؼل  ٠زطٍت ل١بٍب

 ( .  Caspargan,2011كهعخ ؽواهح اٌزقي٠ٓ ٚأفن ػ١ٕبد ِٓ اٌلَ ٚرؤفو ػ١ٍّخ إٌمً  )

وانًرظى انًصببٍن  يجًىػت انسٍطرةبؼط انًؤشراث انذيىٌت بٍن ( يقبرنت  5-4جذول )

 . ونجًٍغ األقعٍت فً يحبفظت دٌبنى IVS.I.5 (G-C)ببنثالسًٍٍب ببننسبت نهطفرة 

 p <0.001,  ** فوق ِؼٕٛٞ ػبٌٟ    p< 0.0001*** فوق ِؼٕٛٞ ػبٌٟ علا 

 

P value   

(T test)   

N= 65          

IVS-I-5         

 

N 

       

parameters  

SD   Mean    

 

0.001
***

 

1.30    8.427     35 

 Pa 

patients HGB  g/dl    

 

1.36     11.70     30 

 Co 

control 

 

0.001
***

 

0.04     0.25      35  Pa patients PCV   %    

          0.05    0.35      30 

 Co 

control 

 

0.001 
***

 

0.008   0.03      35 

 Pa 

patients RBC          

0.04    0.09      30 

 Co 

control 

 

0.005
**

 

9.29    12.67     35  patients *10
9

/L  WBC 

    2.59    7.72      30 

 Co 

control 

 

0.001
***

 

235.21  481.03    35 patients *10
9

/L  PLT 

80.93 251.81 30 control 
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د اٌى١ّ١بئ١خ اٌؾ٠ٛ١خ ث١ٓ ( ِمبهٔخ ثؼغ اٌّئشوا 6-4ٚثبٌَٕجخ اٌٝ رج١ٓ إٌزبئظ فٟ اٌغلٚي )    

, ٌٛؽع ى٠بكح ل١ُ  IVS.I.5(G-C)ٚاٌّوػٝ اٌّظبث١ٓ ثبٌضال١ّ١ٍب ثبٌَٕجخ ٌٍطفوح  ِغّٛػخ ا١ٌَطوح

                 ( U\L 24.81 ±30.03) ِغّٛػخ ا١ٌَطوحٝ ثبٌّمبهٔخ ِغ فٟ اٌّوػ ALTأٔي٠ُ 

(U\L 2.57±10.719 ُػٍٝ اٌزٛاٌٟ  , اما ٠ؼٛك ٍجت ٘نٖ اٌي٠بكح فٟ أٔي٠ )ALT  ْفٟ رؾل٠ل ِب ام وب

ل رؼوع اٌٝ رٍف ؽ١ش اْ أِواع اٌىجل رورجؾ ِغ ػ١ٍّبد ٔمً اٌلَ اٌّيِٓ فٟ ِوػٝ اٌىجل ل

اٌضال١ّ١ٍب ٚاٌزٟ رَجت اٌزٙبة اٌىجل اٌّيِٓ ٚأْ كٚه اٌؾل٠ل اٌيائل فٟ اٌؾًّ ٠َجت ػؼف اٌىجل فٟ 

اٌّوػٝ اٌن٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ اٌضال١ّ١ٍب  ٚلل ٌٛؽع اهرفبع ٘نا األٔي٠ُ فٟ ِوػٝ اٌضال١ّ١ٍب ِٚؼوفخ 

                         و١ي ٘نا األٔي٠ُ ك١ًٌ ػٍٝ رشق١ض ٚظبئف اٌىجل فٟ ِوػٝ ث١زب صال١ّ١ٍب رو

(Cohn , ْٚ2000ٚافو   .   ,) 

ِغّٛػخ ٗ فٟ اٌّوػٝ ثبٌّمبهٔخ ِغ فمل أىكاك ٔشبؽ ASTٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي أٔي٠ُ     

( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ U\L 15.62 ±33.22( )U\L 3.32  ±15.11ٚوبٔذ اٌم١ُ ٟ٘ ) ا١ٌَطوح

,٠ٚؼٛك ٍجت ى٠بكح ٔشبؽ ٘نا األٔي٠ُ  اٌٝ رٍف األَٔغخ فٟ اٌىجل ٚاٌمٍت ٠ٕٚقفغ َِزٛاٖ فٟ 

اٌؾًّ ٠ٚؼل ر١ٍف اٌىجل ِٓ ِؼبػفبد ِوع اٌضال١ّ١ٍب ٠ٚىْٛ أوضو ش١ٛػب فٟ اٌّوػٝ اٌن٠ٓ 

اٌغَُ اٌٝ ٚأ٠ؼب ٠َجت رو١ٍت اٌؾل٠ل اٌيائل فٟ  ٠Cؼبْٔٛ ِٓ اٌزٙبة اٌىجل اٌف١وٍٟٚ ّٔؾ 

ى٠بكح روو١ي ٘نا األٔي٠ُ فٟ اٌلَ , ٚأْ ِؼوفخ روو١ي ٘نا األٔي٠ُ رئكٞ اٌٝ ِؼوفخ رٍف اٌىجل ٚأْ 

             أقفبع ٔشبؽٗ ٠ش١و اٌٝ اٌؾّب٠خ ِٓ فالي اٌؾفبظ ػٍٝ روو١ت اٌىجل ِٓ وٍٛه٠ل األ١َِٔٛٛ      

(Cohn , ْٚ2000ٚافو .  ) 

 

ٚ  ِغّٛػخ ا١ٌَطوحشبؽٗ فٟ اٌّوػٝ ِمبهٔخ ِغ فمل ىاك ٔ ALPٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي أٔي٠ُ 

( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ , ام أْ ٘نٖ اٌي٠بكح U\L 74.65 ±186.18( )U\L 62.04 ±145.22وبْ )

٠فوى ِٓ اٌىجل ٠ٚي٠ل َِزٛاٖ فٟ اٌلَ ٠َٚجت ى٠بكح اٌؾل٠ل فٟ  ALPروعغ اٌٝ أْ وْٛ أٔي٠ُ 

ب ٠َجت اٌؾل٠ل اٌيائل ػوه ػٍٝ وو٠بد اٌلَ األَٔغخ اٌّقزٍفخ ٌّوػٝ اٌج١زب صال١ّ١ٍب , ٚأ٠ؼ

فٟ ِوػٝ اٌج١زب صال١ّ١ٍب  ALPاٌؾّواء ٚاٌنٞ ٍٛف ٠ورفغ روو١يٖ فٟ اٌلَ , اْ ى٠بكح ٔشبؽ 

٠وعغ اٌٝ فًٍ فٟ ٚظبئف اٌىجل , ٚ أْ ى٠بكح ٘نا األٔي٠ُ فٟ اٌلَ ٠ئكٞ اٌٝ ِشبوً فٟ اٌىجل 

                      اٌّيِٕخ اٌٝ اٌٛفبح  ٚاٌطؾبي ٚأِواع رظ١ت اٌمٍت لل رئكٞ فٟ ثؼغ اٌؾبالد

(Walter , ْٚ2008ٚافو            .  ) 

      

ٟ٘  ِغّٛػخ ا١ٌَطوحب فٟ اٌّوػٝ ثبٌّمبهٔخ ِغ ٚثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي ا١ٌٛه٠ب فمل وبٔذ ل١ّزٙ

(mmol\L 0.88 ±4.00( )mmol\L 6.71  ±3.49 ػٍٝ اٌزٛاٌٟ , ٠ٚؼٛك ٍجت ى٠بكح روو١ي )
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ا١ٌٛه٠ب فٟ اٌجٛي اٌٝ رٕبٚي اٌجوٚر١ٕبد ٚفٟ ثؼغ اٌؾبالد اٌّظبؽجخ ٌٙلَ اٌجوٚر١ٕبد ِضً 

ِوع اٌَىو غ١و اٌّؼبٌظ ٚفوؽ ٔشبؽ اٌغلح اٌلهل١خ ٚفٟ اِواع اٌضال١ّ١ٍب ,  ام أْ اهرفبع 

روو١ي ا١ٌٛه٠ب فٟ ِوػٝ اٌج١زب صال١ّ١ٍب ٠وعغ اٌٝ رو١ٍت اٌؾل٠ل اٌيائل ٚلظو ػّو فال٠ب اٌلَ 

ّواء ٚفٟ ؽبٌخ اٌمظٛه اٌىٍٛٞ ٠ئصو َٔج١ب ػٍٝ َٔجخ ا١ٌٛه٠ب فٟ اٌلَ ٚفٟ ِوػٝ اٌضال١ّ١ٍب اٌؾ

                  اٌن٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ رؼقُ اٌىجل رزىْٛ ِبكح األ١ِٔٛب اٌزٟ ٠فشً اٌىجل فٟ رؾ٠ٍٛٙب اٌٝ ٠ٛه٠ب 

(Mohkam , ْٚ2008ٚافو          . ) 

     

ِغّٛػخ ّزٙب فٟ اٌّوػٝ ِمبهٔخ ِغ فمل أقفؼذ ل١  Creatinineٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي     

( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ,  mmol\L 10.04±26.56( )mmol\L 5.65  ±40.49ٚوبٔذ ) ا١ٌَطوح

ٚأْ ٍجت أقفبع روو١ي اٌىو٠بر١ٕ١ٓ فٟ اٌلَ ٠ؼٛك اٌٝ األٔقفبع اٌىج١و فٟ روو١ي اٌىو٠بر١ٓ فٟ 

ِئشو وزٍخ اٌغَُ ثَجت اٌزؤفو فٟ إٌّٛ ٚأقفبع ِظً اٌلَ ٚلل ٠ىْٛ ماد طٍخ فٟ أقفبع 

فٟ وزٍخ ػؼالد اٌغَُ ٚ٘ٛألء اٌّوػٝ اٌن٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ ِوع اٌضال١ّ١ٍب ,ٚأْ اٌىو٠بر١ٓ ٘ٛ 

ً فٟ ِؼوفخ ٚظبئف اٌى١ٍخ ٚ٘نا ٠ئكٞ اٌٝ افزالي ػ١ٍّخ اٌزوش١ؼ اٌزٟ  اٌّم١بً األوضو اٍزقلاِب

بر١ٓ فٟ اٌلَ ٠وعغ اٌٝ لظٛه فٟ ٚظبئف اٌى١ٍخ اٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌى١ٍخ , ٚ أْ أقفبع روو١ي اٌىو٠

رمًٍ ِٓ ػ١ٍّخ اٌزوش١ؼ اٌىج١جٟ ٚأْ ِؼلي اٌزوش١ؼ اٌىج١جٟ ُِٙ ٍو٠و٠خ ألٔٗ ِم١بً ٌٛظ١فخ 

 (   .  2012ٚافوْٚ , ,Younus Zاٌى١ٍخ )

    

 طوحِغّٛػخ ا١ٌَب فٟ اٌّوػٝ ثبٌّمبهٔخ ِغ ٚثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي اٌىٍٛوٛى فمل أىكاك روو١ي٘   

( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ , أْ mmol\L 1.61±5.92( )mmol\L 1.36  ±4.52ٚوبٔذ اٌم١ُ وؤٌزبٌٟ )

ٍجت ى٠بكح روو١ي اٌىٍٛوٛى فٟ اٌلَ ث١ٓ اٌّوػٝ اٌن٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ اٌضال١ّ١ٍب لل رظً اٌٝ فبهط 

ٔطبق اٌَّزٜٛ اٌؼبكٞ ٚرَجت آصبهاً طؾ١خ ػبهح ثؼغ أٔٛاع اٌقال٠ب ِضً اٌقال٠ب اٌؼؼ١ٍخ 

خ رؾزبط اٌٝ األ١ٌَٛٔٓ ِٓ أعً أِزظبص اٌىٍٛوٛى ٍٚٛف رورفغ َِز٠ٛبد اٌىٍٛوٛى فٟ ٚاٌل١ٕ٘

اٌلَ ػٕلِب رفشً ٘نٖ اٌقال٠ب فٟ األٍزغبثخ ثشىً ِٕبٍت الٔزشبه األ١ٌَٛٔٓ , ٠َٚبػل اٌىجل فٟ 

رٕظ١ُ َِز٠ٛبد اٌىٍٛوٛى ػٓ ؽو٠ك اٌؾل ِٓ افواى اٌىٍٛوٛى ثٛعٛك األ١ٌَٛٔٓ ٚلل ال٠ؾلس ٘نا 

ي اٌطج١ؼٟ فٟ أزبط اٌىٍٛوٛى فٟ اٌىجل ػٕل األشقبص اٌن٠ٓ ٌل٠ُٙ ِمبِٚخ ٌأل١ٌَٛٔٓ ٚأْ األفزيا

          ِمبِٚخ األ١ٌَٛٔٓ فٟ اٌقال٠ب اٌؼؼ١ٍخ ٚاٌل١ٕ٘خ ٠مًٍ ِٓ أِزظبص اٌىٍٛوٛى  

(McGarry ,2002 . ) 
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ِغّٛػخ و١يٖ فٟ اٌّوػٝ ٚأقفغ فٟ فمل أىكاك رو Feأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي اٌؾل٠ل     

( ػٍٝ umol\L 11.10 ±35.48( )umol\L 13.36±24.16ٚوبٔذ اٌم١ُ ٟ٘ ) ا١ٌَطوح

اٌزٛاٌٟ  , ٚ ٠ؼٛك ٍجت فٟ ى٠بكح اٌؾل٠ل ثبٌلَ اٌٝ رواوّٗ فٟ ِقزٍف أعٙيح اٌغَُ اٌمٍت ٚ اٌىجل 

ٚاٌىٍٝ ٚأْ ٔمً اٌلَ اٌّزىوه ٠ئكٞ اٌٝ رشٛ٘بد فٟ وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء ٌنٌه ٠زطٍت اٌزقٍض 

ا اٌؾل٠ل اٌيائل فٟ اٌغَُ ػٓ ؽو٠ك أىاٌخ ٘نا اٌّؼلْ ٚأْ ٘ئالء اٌّوػٝ اٌن٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ ٘ن

ِٓ اٌضال١ّ١ٍب ٚاألِواع اٌمٍج١خ ٚاهرفبع ػغؾ اٌلَ اٌوئٛٞ رىْٛ ػ١ٍّخ أىاٌخ ٘نا اٌّؼلْ ٚ 

 (  2005ٚافوْٚ , ٠Spyrosزطٍت ٚلزبً ؽ٠ٛالً )

 

 ِغّٛػخ ا١ٌَطوحوػٝ ثبٌّمبهٔخ ِغ ٗ فٟ اٌّفمل ىاكد ل١ّز TIBCٚثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي    

( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ , ام أْ ٍجت رواوُ اٌؾل٠ل 81.54±  2.91( )82 .59± 24.65ٚوبٔذ اٌم١ُ ٟ٘  )

فٟ عَُ اٌّوػٝ اٌن٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ اٌج١زب صال١ّ١ٍب ٘ٛ ٔز١غخ ػلَ فؼب١ٌخ وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء 

ٛع١خ ٌٍزقٍض ِٓ اٌؾل٠ل اٌيائل ٚى٠بكح أِزظبص اٌغٙبى اٌٙظّٟ ٌٍؾل٠ل ٚػلَ ٚعٛك آ١ٌخ ف١ٌَٛ

ٚلجً وً شٟ ػ١ٍّبد ٔمً اٌلَ اٌّزىوهح رظٙو للهح هثؾ اٌؾل٠ل ِغ ثوٚر١ٓ اٌجالىِب ٚ٘ٛ شل٠ل 

ا١ٌَّخ فؤٔٗ ٠زواوُ ٘نا اٌؾل٠ل اٌيائل فٟ األَٔغخ اٌمٍج١خ ٚاٌىجل٠خ ٚاٌغلك اٌظّبء                   

فٟ كَ ِوػٝ اٌضال١ّ١ٍب رؼٛك اٌٝ ى٠بكح  TIBC,ِٚٓ ٔبؽ١خ أفوٜ فؤْ أقفبع روو١ي 

 ( . 2011ٚافوْٚ , Estevaoاِزظبص اٌغٙبى اٌٙظّٟ ٌٍؾل٠ل )

 

ِغّٛػخ ّزٗ فٟ اٌّوػٝ ٚأهرفؼذ فٟ فمل أقفؼذ ل١ UIBCٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي    

( ػٍٝ umol\L 22.14 ±24.24( )umol\L 10.36±60.07ٚوبٔذ اٌم١ُ ٟ٘  ) ا١ٌَطوح

فٟ اٌغَُ ٠ؼٕٟ أْ ِقيْٚ اٌؾل٠ل فٟ اٌغَُ  UIBCجت أقفبع روو١ي اٌزٛاٌٟ , ام أْ ٍ

ِٕقفغ ٚ٘نا ٠ؾلس ثَجت إٌمض اٌغنائٟ ِٓ اٌؾل٠ل أٚ ثَجت ٍٛء اِزظبص اٌؾل٠ل ِٓ لجً 

األِؼبء ٚلل ٠ؾظً ٔمض اٌؾل٠ل ثَجت األطبثخ ثؾبٌخ ِوػ١خ رئكٞ اٌٝ ٔمض ِيِٓ ٌٍؾل٠ل فٟ 

َ لجً ظٙٛه أٞ أػواع ٌؼٛى اٌؾل٠ل فٟ اٌغَُ اٌغَُ ٚلل ٠ؾظً ٘جٛؽ فٟ روو١ي ؽل٠ل اٌل

ٚ٘نا ٠ئكٞ اٌٝ أقفبع ل١ُ ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ ٚا١ٌّٙبرٛوو٠ذ ٚأْ وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء رىْٛ 

ِٕقفؼبً فٟ اٌّوػٝ اٌن٠ٓ   ٠ىْٛ UIBCطغ١وح ٚأوضو شؾٛثب ِٓ اٌشىً اٌطج١ؼٟ , أْ روو١ي

  ( .   2012ٚافوْٚ , ٠Arneؼبْٔٛ ِٓ اٌج١زب صال١ّ١ٍب )
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فمل وبٔذ                          ٚ ِغّٛػخ ا١ٌَطوحي اٌج١ٍ١وٚث١ٓ فٟ اٌّوػٝ ٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼل   

(umol\L 22.64 ±(31.56 (umol\L 3.50 ±7.85 ٟػٍٝ اٌزٛاٌٟ , أْ ٘نٖ اٌي٠بكح ف )

اٌج١ٍ١وٚث١ٓ لل رىْٛ ٔبرغخ ػٓ أقفبع فٟ ل١ّخ ألزواْ ٌج١ٍ١وٚث١ٓ فٟ اٌقال٠ب اٌىجل٠خ ٚ٘نٖ 

اٌّشىٍخ رؾلس لجً كفٛي ٌج١ٍ١وٚث١ٓ فٟ فال٠ب اٌىجل ٚلل ٠ؼٛك ٍجت ى٠بكح روو١ي اٌج١ٍ١وٚث١ٓ اٌٝ 

فٟ اٌىٍٝ اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ ػلَ روش١ؼ اٌلَ هوٛك فٟ أفواى اٌغلح اٌظفوا٠ٚخ كافً اٌىجل ٚلظٛه 

ٚػلَ فوٚط اٌج١ٍ١وٚث١ٓ اٌيائل ِٓ اٌغَُ ٚروٍجٗ فٟ اٌلَ ٚ٘نا ٠ئكٞ اٌٝ أَٔلاك فٟ لٕٛاد اٌىجل 

 ( . Stein  ٚRebecca  ,2004ٚػلَ روش١ؼ اٌلَ  ) 
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وانًرظى  انسٍطرة يجًىػتث انكًٍٍبئٍت انحٍىٌت بٍن ( يقبرنت بؼط انًؤشرا6-4جذول )

 . ونجًٍغ االقعٍت فً يحبفظت دٌبنى I.VS.I.5 (G-C)انًصببٍن ببنثالسًٍٍب ببننسبت نهطفرة 

 

 

          P value 

       (T test)          

       N= 65                        

IVS-I-5 (G-C) 

N   

Parametarats           

SD Mean 

 

            0.001
***

 

24.81 30.03 35 patients ALT  

U/L 2.57 10.719 30 control 

 

            0.001
***

 

15.62 33.22 35 patients AST 

U/L 3.32 15.11 30 control 

 

           0.018
*

     

74.65 186.18 35 patients U/L ALP 

62.04 145.22 30 control 

 

           0.56
NS 

0.88 4.00 35 patients UNB 

mmol/L 6.71 3.49 30 control 

 

             0.001
***

 

10.04 26.56 35 patients Creatinine  

mmol/L 5.65 40.49 30 control 

 

              0.001
***

 

1.61 5.92 35 patients Glucose 

mmol/L 1.36 4.52 30 control 

 

              0.001
***

 

11.10 35.48 35 patients Fe 

umol/L 13.36 24.16 30 control 

 

               0.001
***

 

24.65 59.82 35 patients TIBC 

2.91 81.54 30 control 

 

               0.001
***

 

22.14 24.24 35 patients UIBC 

umol/L 10.36 60.07 30 control 

 

                 0.001
***

 

22.64 31.56 35 patients            Total Bilirubin    

umol/L 3.50 7.85 30 control 

       

الٌىجذ فرق يؼنىي   p <0.05      ,N.S,   * فرق يؼنىي     p < 0.0001*** فرق يؼنىي ػبنً جذا 

P<0.05 
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ٚاٌّوػٝ  ِغّٛػخ ا١ٌَطوحثؼغ اٌّئشواد اٌل٠ِٛخ ث١ٓ ( ِمبهٔخ 7-4رج١ٓ ٔزبئظ اٌغلٚي  )   

ً ِؼ٠ٕٛخ أؽظ Codon 8\9 (+G)اٌّظبث١ٓ ثبٌضال١ّ١ٍب ٌٍطفوح  بئ١خ ث١ٓ ل١ُ ثؤْ ٕ٘بن فوٚلب

 HGB  ,PCV ,WBCف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّئشواد اٌل٠ِٛخ ٟٚ٘  ِغّٛػخ ا١ٌَطوحاٌّوػٝ ٚل١ُ 

,PLT  ,RBC 0.001, ػٕل َِزٜٛ أؽزّب١ٌخ P≤  ٌ( ِمبهٔخ  8-4ٕزبئظ فٟ اٌغلٚي ), ٚرج١ٓ ا

ٚاٌّوػٝ اٌّظبث١ٓ ثبٌضال١ّ١ٍب  ِغّٛػخ ا١ٌَطوحد اٌى١ّ١بئ١خ اٌؾ٠ٛ١خ ث١ٓ ؼغ اٌّئشواث

ً ِؼ٠ٕٛخ  ِغّٛػخ ا١ٌَطوحث١ٓ ل١ُ اٌّوػٝ ٚل١ُ  Codon 8\9 (+G)ٌٍطفوح  ثؤْ ٕ٘بن فوٚلب

 ALT ,, AST Urea  ,Creatinineواد اٌى١ّ١بئ١خ اٌؾ٠ٛ١خ ٟٚ٘ أؽظبئ١خ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّئش

 ,Glucose ,Fe  ,TIBC ,UIBC  ,bilirubin   ػٕل َِزٜٛ أؽزّب١ٌخ , P ≤ 0.001  ْأ ,

ٍجت ؽلٚس أقفبع فٟ ثؼغ اٌّئشواد اٌل٠ِٛخ ٚاٌى١ّ١بئ١خ اٌؾ٠ٛ١خ ٠ؼٛك اٌٝ ٚعٛك ؽنف فٟ 

ٚوبْ اٌؾنف فٟ اٌّٛالغ اٌزب١ٌخ فٟ  B- Globinاٌمٛاػل إٌزوٚع١ٕ١خ فٟ ثؼغ ِٛالغ ع١ٓ 

 109اٌٝ اٌّٛلغ  107ِٚٓ اٌّٛلغ  82ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ٚاٌّٛلغ  62ٚ 61ٚاٌّٛلغ  10اٌّٛلغ 

ٚاٌّٛلغ  287اٌٝ اٌّٛلغ  282ِٚٓ اٌّٛلغ  260اٌٝ اٌّٛلغ  255ِٚٓ اٌّٛلغ  111ٚاٌّٛلغ 

اٌٝ  505ٟ ِٚٓ اٌّٛلغ ػٍٝ اٌزٛاٌ 426ٚ 425ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ٚاٌّٛلغ  394ٚ 393ٚاٌّٛلغ  310

ِٓ ِٛالغ اٌطفواد إٌمط١خ فٟ  613ااٌّٛلغ  538ٚؽلس ؽنف ِٓ اٌّٛلغ  508اٌّٛلغ 

 ( . 2-4اٌّوػٝ اٌّظبث١ٓ ثبٌضال١ّ١ٍب , وّب ِٛػؼ فٟ اٌشىً )

      

ِغّٛػخ ٗ فٟ اٌّوػٝ ثبٌّمبهٔخ ِغ ٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ فمل أقفؼذ ل١ّز    

( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ , أْ ٍجت g\dl 0.73 ±8.22( )g\dl 1.36  ±11.70ٚوبٔذ اٌم١ُ ٟ٘ ) ا١ٌَطوح

أقفبع روو١ي ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ ٠وعغ اٌٝ أْ ثؼغ اٌغ١ٕبد ٠ّىٓ أْ رظبة ثؼوه ٠ئكٞ اٌٝ ػلَ 

للهرٙب ػٍٝ أٔزبط اٌى١ّخ اٌطج١ؼ١خ ِٓ ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ ٚفٟ اٌؼبكح أؽل ِغّٛػبد ع١ٕبد 

ِغّٛػخ ع١ٕبد أٌفب أٚ ع١ٕبد ث١زب ٚرؼًّ ع١ٕبد أٌفب األهثؼخ ػٍٝ أٔزبط  ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ رزؤصو أِب

و١ّخ ؽج١ؼ١خ ِٓ ثوٚر١ٓ ٍٍٍَخ أٌفب ١ٍٚظٙو ػلَ رٛاىْ فٟ و١ّخ ثوٚر١ٓ ٍٍٍَخ أٌفب ٍٍٍَٚخ ث١زب 

كافً اٌق١ٍخ , أم ٍزىْٛ ٕ٘بن و١ّخ ِٓ ٍٍٍَخ أٌفب أوضو ِٓ اٌالىَ ٚػلَ اٌزٛاىْ ٘نا ٠لػٝ 

نا ٍزىْٛ اٌؾبٌخ ث١زب صال١ّ١ٍب ٚمٌه ٌىْٛ ع١ٓ ث١زب صال١ّ١ٍب ٘ٛ اٌنٞ أففك  , ٚ اٌضال١ّ١ٍب ٚفٟ ٘

أْ فمو اٌلَ اٌشل٠ل اٌنٞ ٠ئكٞ اٌٝ أقفبع روو١ي ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ فٟ اٌلَ ٠ئكٞ اٌٝ فًٍ فٟ 

أٚ  g\dl 12روو١ت ع١ٕبد ث١زب وٍٛث١ٓ , ٠ٚغت اٌؾفبظ ػٍٝ روو١ي ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ أػٍٝ ِٓ 

 (,  .       2008ٚافوْٚ , Najafipour) g\dl9ْ أقفبػٗ اٌٝ ِب كٚ
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ٟ٘  ِغّٛػخ ا١ٌَطوحفمل وبٔذ ٌٍّوػٝ ٚ PCVأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي ؽغُ اٌقال٠ب اٌؼغٛؽ     

 PCV( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ , ٠ٚؼٛك ٍجت ى٠بكح روو١ي ±0.35  0.05 %(    )±0.25  0.026 %)

ً ِٓ رىلً اٌلَ ٚرز١ّي ثَّزٜٛ ٌيٚعخ  اٌٝ أْ األٚػ١خ اٌل٠ِٛخ اٌىج١وح رّزٍه َِزٜٛ ِٕقفؼب

ِٕقفغ ثشىً وج١و ٚثٕبءا ػٍٝ ٘نا رّزٍه فال٠ب اٌلَ فٟ رٍه األٚػ١خ ؽبلخ ػب١ٌخ ث١ّٕب فٟ 

ٟ٘ األٚػ١خ اٌلل١مخ رىْٛ اٌٍيٚعخ ػب١ٌخ علا ٚأْ اٌؼاللخ ث١ٓ لٛح كفغ اٌلَ ٚرىلً اٌلَ ٚاٌٍيٚعخ 

ِٓ األِٛه اٌّّٙخ فؤْ ٌيٚعخ اٌلَ رورجؾ ثزىلً اٌلَ ٚأْ ثالىِب اٌلَ رّزٍه ٌيٚعخ أوجو ِٓ 

اٌّىْٛ اٌقٍٛٞ ٌٍلَ ثّب أْ فال٠ب اٌلَ لبكهح ػٍٝ أرقبم لطو اٌٛػبء اٌنٞ ٠ؾز٠ٛٙب فؤْ ِؼلي اٌلفغ 

ش١و اٌٝ ٠ؼزّل ثشىً أٍبٍٟ ػ١ٍٙب ٚأْ اٌَّز٠ٛبد إٌّقفؼخ غ١و األػز١بك٠خ ٌزىلً اٌلَ لل ر

                      Polycythemiaِوع فمو اٌلَ ٚاٌَّز٠ٛبد اٌّورفؼخ رش١و ٌّوع 

(Sadava , ْٚ2004ٚافو . ) 

      

     فمل وبٔذ   ِغّٛػخ ا١ٌَطوحٌٍّوػٝ ٚ RBCٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء     

ع ػلك وو٠بد اٌلَ اٌؾّو , أْ أقفب ( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ±0.09 0.04( ) ±0.035  0.005)

                                                                                          (  Erythropoietinثشــىً هئ١ــٌ ٠ؼٛك اٌٝ إٌمض فـٟ أزبط ٘وِْٛ ) 

ِٓ اٌى١ٍز١ٓ ٚكٚه ٘نا اٌٙوِْٛ اٌّؼوٚف فٟ رى٠ٛٓ وو٠بد اٌلَ اٌؾّو ٚ٘نا االٔقفبع ٠ٕؼىٌ 

ٌٗ أكٚاه صب٠ٛٔخ افوٜ فٙٛ اٌَّئٚي ػٓ اهرفبع ػغؾ اٌلَ ػٍٝ َِزٜٛ ا١ٌّٙٛغٍٛث١ٓ ٚأ٠ؼب 

ٕبرظ ػٓ ى٠بكح اٌزمٍض اٌٛػبئٟ, وّب أٗ ٠ُي٠ل ِٓ اِزظبص اٌؾل٠ل, ٠ٚؾّٟ فال٠ب إٌقبع ِٓ اٌ

َّْ أقفبع ػلك اٌىو٠بد اٌؾّو ٠ؼٛك اٌٝ   اٌّٛد ٚأ٠ؼب ث١ٕذ ثؼغ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ أ

,  ٠ٚؼٛك ٍجت  اٌش١قٛفخ اٌّجىوح ٌٙنٖ اٌقال٠ب ٔز١غخ ٌٍي٠بكح اٌؾبِؼ١خ ػٕل ِوػٝ اٌضال١ّ١ٍب

فٟ وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء فٟ اٌغَُ اٌٝ اٌؼل٠ل ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رزؤصو ثٙب ِضً آٌَ  االٔقفبع

ٚاالٌزٙبثبد اٌف١و١ٍٚخ ٚأْ رىَو وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء فٟ ِوػٝ اٌضال١ّ١ٍب ٠وعغ اٌٝ أٍجبة 

ٚهاص١خ ٚاِواع ِٕبػ١خ ٘نا ٠ئكٞ اٌٝ رم١ًٍ ػلك وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء ٚثَجت اطبثخ ٔقبع اٌؼظُ 

ً ٌٙب )فٟ ِوػٝ  ٚافوْٚ  Shanderاٌضال١ّ١ٍب ٠مً ػلك وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء الٔٗ ٠ؼلّ ِظٕؼب

,2010   .   ) 

ِٚغّٛػخ ذ ل١ّزٗ فٟ اٌّوػٝ فمل وبٔ  WBCاِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي وو٠بد اٌلَ اٌج١ؼبء    

( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ , ام أْ وضوح L\10^9 2.59 ±7.72)  L\10^9 8.07±(13.68ٟ٘ ) ا١ٌَطوح

اٌلَ اٌج١ؼبء فٛق اٌؾل اٌطج١ؼٟ فٟ اٌلَ لل ٠ىْٛ ِئشواً ػٍٝ ِوع اٌضال١ّ١ٍب  ػلك وو٠بد

ٚاٌؼل٠ل ِٓ األِواع األفوٜ ام أْ ى٠بكح وو٠بد اٌلَ اٌج١ؼبء ١ٌٌ ٌٙب أػواع ِؾلكح ٌٚىٓ لل 

٠ىْٛ ٕ٘بن ؽبٌخ ؽج١خ َِئٌٚخ ػٓ هفغ َِز٠ٛبد فال٠ب اٌلَ اٌج١ؼبء ٚأْ األشقبص اٌن٠ٓ 
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ً ِٓ األػواع ِضً اٌؾّٝ ٚإٌيف ٠ؼبْٔٛ ِٓ اهرفبع وو ٠بد اٌلَ اٌج١ؼبء ٠ٛاعْٙٛ ِي٠غب

اٌٝ ِوع   WBCٚفملاْ اٌٛىْ ٚ٘نٖ ِٓ أػواع ِوع اٌضال١ّ١ٍب ٚلل ٠ش١و ى٠بكح ػلك 

٠ظ١ت ٔقبع اٌؼظُ ٚأ٠ؼب أِواع اٌغٙبى إٌّبػٟ ِّب ٠زَجت فٟ أٔزبط فال٠ب اٌلَ اٌج١ؼبء 

اٌلَ اٌج١ؼبء ٚفبطخ اٌؼلالد فٟ اٌّوػٝ  ثشىً غ١و ؽج١ؼٟ ٚأ٠ؼب ٌٛؽع ى٠بكح ػلك وو٠بد

 (  .2005ٚافوْٚ , Pigaاٌن٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ رؼقُ اٌطؾبي  ) 

     

  ٟ٘     ِغّٛػخ ا١ٌَطوحفمل وبٔذ فٟ اٌّوع ٚ  PLTأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي اٌظف١ؾبد اٌل٠ِٛخ     

(L\ 
9

10 277.51  ±583.30( )L\
9

وضوح م أْ ا( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ , ±251.81  80.93 10 

اٌظفبئؼ اٌل٠ِٛخ ٠ؼٛك اٌٝ أقفبع وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء ٚى٠بكح اٌظفبئؼ اٌل٠ِٛخ ٟ٘ أػطواة 

٠ؾلس فٟ اٌغَُ ٔز١غخ ٌىضوح اٌظف١ؾبد اٌل٠ِٛخ فٟ اٌلَ ٚأ٠ؼب ٔبعُ ػٓ اػطواة فٟ ٔقبع 

ِٓ اٌؼظُ ٚأْ فمو اٌلَ األٔؾالٌٟ ٘ٛ ٔٛع ِٓ فمو اٌلَ اٌنٞ ٠لِو فال٠ب اٌلَ اٌؾّواء ثشىً اٍوع 

أزبط اٌلَ ٚوضوح اٌظف١ؾبد اٌل٠ِٛخ ٠ٍؼت كٚهاً فٟ رقضو اٌلَ ام رٛعل ثؼغ ؽوق اٌؼالط 

ثبٌجالىِب اٌغ١ٕخ ثبٌظفبئؼ اٌل٠ِٛخ ٟٚ٘ رم١ٕخ ؽل٠ضخ رَزقلَ فٟ ػالط اٌؼل٠ل ِٓ اٌؾبالد 

اٌّوػ١خ اما رمَٛ ثفظً ػ١ٕخ ِٓ كَ اٌّو٠غ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌجالىِب اٌغ١ٕخ ثبٌظفبئؼ اٌل٠ِٛخ صُ 

 ( .   Thein,2008ُ ؽمٕٙب فٟ األِبوٓ اٌزٟ رؾزبط اٌٝ ِؼبٌغخ )٠ز
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انًرظى انًصببٍن  يجًىػت انسٍطرةبؼط انًؤشراث انذيىٌت بٍن ( يقبرنت 7-4جذول)

 ونجًٍغ االقعٍت فً يحبفظت دٌبنى . Codon 8\9 (+G)ببنثالسًٍٍب  ببننسبت نهطفرة 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 P < 0.001*** فوق ِؼٕٛٞ ػبٌٟ علا 

N.S  ٕٞٛال٠ٛعل فوق ِؼP > 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P value    

(T test)   

 N= 10        

Codon 8/9      

 

N 

  

parametarates 

SD   Mean    

 

0.001
***

 

0.73 8.22 6 patients HGB  g\dl      

          1.36 11.70     4 control 

 

0.001
***

 

0.026 0.25 6 patients PCV %         

 0.05 0.35    4 control 

 

0.07  
NS

 

0.005 0.035 6 patients RBC %          

 0.04 0.09 4 control 

 

0.0003
***

 

8.07 13.68 6 patients * 10
9

/L  WBC 

      2.59 7.72 4 control 

 

0.001
***

 

277.51 583.30 6 patients *  10
9

/L   PLT 

    80.93 251.81    4 control 
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ً 8-4ٔزبئظ اٌغلٚي )رج١ٓ      ِغّٛػخ ا١ٌَطوحِؼ٠ٕٛخ أؽظبئ١خ ث١ٓ ل١ُ  ( ثؤْ ٕ٘بن فوٚلب

 Codon 8\9ٚاٌّوػٝ اٌّظبث١ٓ ثبٌضال١ّ١ٍب ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّئشواد اٌى١ّ١بئ١خ اٌؾ٠ٛ١خ ٌٍطفوح 

(+G)  ُاما  ٌٛؽع اهرفبع فٟ ِؼلي أٔي٠ALT ِغّٛػخ ا١ٌَطوح فٟ اٌّوػٝ ثبٌّمبهٔخ ِغ 

ٟ٘ٚ (U\L 15.58 ±29.56()U\L 2.57 ±10.719 ػٍٝ اٌزٛاٌٟ , ام أْ ٍجت ى٠بكح روو١ي )

ِئشو ػٍٝ أطبثخ اٌىجل أم ٠لفً فٟ رؾ٠ًٛ األؽّبع األ١ٕ١ِخ فٟ َِبهاد  ALTأٔي٠ُ 

فٟ اٌمٍت ٚا١ٌٙىً  ا١ٌّزبث١ٌٛيَ ٠ٚٛعل ثشىً هئ١ٌ فٟ فال٠ب اٌىجل ٠ٚزٛاعل ثشىً ػئ١ً علا

اٌؼظّٟ ٚأ٠ؼب فٟ فال٠ب اٌلَ اٌؾّواء أم رَجت ثؼغ اِواع اٌىجل اهرفبع ٘نا األٔي٠ُ فٟ اٌلَ 

٠ٚؼزجو اٌىجل ٘ٛ ِووي رظ١ٕغ اٌجالىِب اٌقبطخ فٟ اٌلَ ٠ٚفوى اٌؼل٠ل ِٓ األٔي٠ّبد اٌّّٙخ وّب 

                 اٌىجل٠ُ ٘ٛ ِئشو ػٍٝ رؼقُ ٚرشّغ ٠ظٕغ ِبكح اٌظفواء ٚأْ اهرفبع ٘نا األٔي

Dobrowska)  , ْٚ2001ٚافو.  ) 

    

 ِغّٛػخ ا١ٌَطوحٔشبؽٗ فٟ اٌّوػٝ ثبٌّمبهٔخ ِغ أىكاك  ASTٚثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي أٔي٠ُ     

( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ , ام أْ اٌي٠بكح فٟ روو١ي U\L 11.97 ±33.63( )U\L 3.32  ±15.11ٚوبٔذ )

فملأبً ٍو٠ؼبً ٌٛظبئف اٌىجل ٚكفٛي اٌلَ ِٓ األٔي٠ّبد ٟ٘ ِٓ األِواع اٌزٟ رَجت AST  أٔي٠ُ 

كافً اٌقال٠ب ٚثَجت رىَو فال٠ب اٌىجل ٚفال٠ب األَٔغخ اٌزٟ رٛعل ثلافٍٙب ري٠ل ِٓ روو١ي ٘نا 

األٔي٠ُ فٟ وشف اٌؼوه اٌىجلٞ إٌبعُ ػٓ اٌزٙبة اٌىجل ٚرشّغ اٌىجل ٚأْ ى٠بكح روو١ي ٘نا 

 ( .  ١Ellis ,2010ؼبء اٌّؼل٠خ )األٔي٠ُ ٠ي٠ل ِٓ ػلك وو٠بد اٌلَ اٌج

    

ِغّٛػخ ٗ فٟ اٌّوػٝ ثبٌّمبهٔخ ِغ فمل أىكاك ٔشبؽ ALPٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي أٔي٠ُ     

(  ػٍٝ اٌزٛاٌٟ , U\L 48.68 ±160.3( )U\L 62.04 ±145.22ٚوبٔذ اٌم١ُ ٟ٘ ) ا١ٌَطوح

٠ٚٛعل أ٠ؼب فٟ اٌىجل ٚاألِؼبء  ٚ ٠ٕشؤ ٘نا األٔي٠ُ ِٓ اٌؼظبَ ٠ٚٛعل ثىضوح فٟ اٌؼظبَ اصٕبء إٌّٛ

ٚأْ أَلاك اٌمٕٛاد اٌىجل٠خ ٚاٌّواه٠خ رئكٞ اٌٝ ِشبوً فٟ اٌىجل ٚاٌطؾبي ٚأِواع رظ١ت 

 ( . Catlin ,2003اٌمٍت ٚرئكٞ فٟ ثؼغ اٌؾبالد اٌّيِٕخ اٌٝ اٌٛفبح  )

  

ٟ٘                        ِغّٛػخ ا١ٌَطوحل وبٔذ ل١ّزٙب فٟ اٌّوػٝ ٚٚثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي ا١ٌٛه٠ب فم   

(mmol\L 0.99  ±3.99( )mmol\L 6.71  ±3.49 ػٍٝ اٌزٛاٌٟ , ٚأْ ٍجت ى٠بكح روو١ي )

ا١ٌٛه٠ب فٟ ِوػٝ اٌضال١ّ١ٍب ٠وعغ اٌٝ ِؼبػفبد ػالط اٌل٠ف١وٚوَب١ِٓ ٚى٠بكح روو١ي اٌؾل٠ل 

 جٟ ٚرزىْٛ ا١ٌٛه٠ب فٟ اٌلَ ٘نا ٠ئكٞ اٌٝ فًٍ فٟ إٌظبَ اٌىٍٛٞ ٠ٚئصو ػٍٝ ِؼلي اٌزوش١ؼ اٌىج١
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فٟ اٌىجل صُ رّو فٟ اٌلَ اٌٝ اٌىٍٝ ؽ١ش رقوط ِغ اٌجٛي ٚرلفً األ١ِٔٛب فٟ رى٠ٛٓ ا١ٌٛه٠ب اٌزٟ 

رزىْٛ ِٓ ٘لَ األؽّبع األ١ٕ١ِخ  هغُ أْ َِزٜٛ ا١ٌٛه٠ب ٠ؼزجو ِئشواً غ١و ؽَبً ٌٍٛظ١فخ 

 ( . 2008ٚافوْٚ , Mohkamاٌى٠ٍٛخ )

  

 ٖ فٟ اٌّوػٝ ثبٌّمبهٔخ ِغفمل ٌٛؽع أقفبع روو١ي Creatinineٚثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي      

( ػٍٝ mmol\L 8.85  ±24.42( )mmol\L  5.65 ±40.49ٚوبٔذ اٌم١ُ ) ِغّٛػخ ا١ٌَطوح

اٌزٛاٌٟ , اما ٌٛؽع أْ ٍجت أقفبع روو١ي اٌىو٠بر١ٓ فٟ ِظً كَ ِوػٝ اٌج١زب صال١ّ١ٍب ٠ؼزّل 

٠ٚخ اٌزٟ ٠ؤفن٘ب ِوػٝ اٌضال١ّ١ٍب ٚ٘نا ػٍٝ اٍزقلاَ اٌل٠ف١وٚوَب١ِٓ ٚ٘ٛ اؽل أٛاع األك

األٔقفبع اٌىج١و فٟ َِزٜٛ اٌىو٠بر١ٓ فٟ ِظً اٌلَ لل ٠ىْٛ ماد طٍخ ثبٔقفبع ِئشو وزٍخ 

اٌغَُ ثَجت رؤفو إٌّٛ ٚأقفبع وزٍخ اٌؼؼالد فٟ اٌّوػٝ ٚأ٠ؼب ٠ٛعل ٍجت أفو ِضً 

ا اٌزىَو رئمٞ أٔبث١ت اٌىٍٝ رىَو وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء ؽ١ش أْ ِبكح ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ إٌبرغخ ػٓ ٘ن

, ٚأْ أقفبع  ألِواع ِضً فمو اٌلَ إٌّغٍٟ ٠ٕٚزظ رىَو وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء فٟ ثؼغ ا

روو١ي اٌىو٠بر١ٓ فٟ ِظً كَ ِوػٝ اٌضال١ّ١ٍب ٘ٛ ثَجت األٔقفبع اٌىج١و فٟ وزٍخ اٌغَُ 

 (   .EIMelegyٚHamed ,2010 ٚرىَو وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء )

 

ِغّٛػخ ٖ فٟ اٌّوػٝ ثبٌّمبهٔخ ِغ ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي اٌىٍٛوٛى فمل أىكاك روو١يٚأِب     

( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ mmol\L 1.36  ±5.26( )mmol\L 1.36  ±4.52ٚوبٔذ اٌم١ُ ٟ٘ ) ا١ٌَطوح

, أم أْ ِمبِٚخ األ١ٌَٛٔٓ فٟ اٌقال٠ب اٌل١ٕ٘خ رمًٍ ِٓ اٌزؤص١واد اٌطج١ؼ١خ ٌأل١ٌَٛٔٓ ػٍٝ اٌلْ٘ٛ 

ً اِزظبص اٌلْ٘ٛ ٚأْ ى٠بكح اٌلْ٘ٛ فٟ ٘نٖ اٌقال٠ب ٠وفغ األؽّبع اٌل١ٕ٘خ فٟ ٠ٚئكٞ اٌٝ رم١ٍ

ثالىِب اٌلَ أم أْ اٌزواو١ي اٌّورفؼخ ِٓ االؽّبع اٌل١ٕ٘خ فٟ اٌلَ ٚاألِزظبص إٌّقفغ 

ٌٍىٍٛوٛى فٟ اٌؼؼالد ٚاألٔزبط اٌّورفغ ٌٍىٍٛوٛى فٟ اٌىجل ع١ّؼٙب رَبُ٘ فٟ هفغ َِزٜٛ 

هرفبع َِز٠ٛبد اٌجالىِب ِٓ األ١ٌَٛٔٓ ٚاٌىٍٛوٛى ٠َجت ِمبِٚخ اٌىٍٛوٛى فٟ اٌلَ ٚأْ ا

األ١ٌَٛٔٓ ٘ٛ اٌؼٕظو اٌوئ١َٟ فٟ ِزالىِخ األ٠غ ٚلل ٔالؽع أغٍت ِوػٝ اٌضال١ّ١ٍب ٠ؼبْٔٛ 

ِٓ ِوع اٌَىو, ٚلل رَجت اٌَّز٠ٛبد اٌّورفؼخ ِٓ اٌىٍٛوٛى فٟ اٌلَ ثشىً ِيِٓ ػوه ػٍٝ 

٠ٛخ ٚاٌؼ١ٕ١ٓ , أم أْ اهرفبع روو١ي اٌىٍٛوٛى فٟ ِظً كَ أػؼبء اٌغَُ ِضً اٌمٍت ٚاألٚػ١خ اٌلِ

 Carioِوػٝ اٌضال١ّ١ٍب مٌه ثَجت األٔزبط اٌّورفغ ٌٍىٍٛوٛى فٟ اٌىجل ِٚمبِٚخ األ١ٌَٛٔٓ ) 

 (.  2002ٚافوْٚ ,
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ٟ٘                   ِغّٛػخ ا١ٌَطوحوبٔذ فٟ اٌّوػٝ ِمبهٔخ ِغ ٚثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي اٌؾل٠ل فمل     

(umol\L 6.43  ±31.12( )mmol\L 13.36 ±24.16  ػٍٝ اٌزٛاٌٟ , ام أْ اٌؾل٠ل اٌيائل )

٘ٛ ػبًِ فطٛهح فٟ اٌّوػٝ اٌن٠ٓ ٠ؼبْٔٛ اٌضال١ّ١ٍب ٚلل اهرجؾ َِزٜٛ اٌؾل٠ل ٚاٌف١و٠ز١ٓ ِغ 

األلزواْ ثٛظ١فخ فال٠ب ث١زب ٚٔظوا ٌٙنا أصجذ اٌؼالط ػ١ٍّخ أىاٌخ ِؼلْ صم١ً ِضً اٌؾل٠ل ِٓ أعّبٌٟ 

َ اٌّزىوهح اٌزٟ ٠زؼوع ٌٙب ِوػٝ اٌج١زب ِقيْٚ اٌؾل٠ل فٟ اٌغَُ , ٚأْ ػ١ٍّبد ٔمً اٌل

صال١ّ١ٍب لل ري٠ل ِٓ روو١ي اٌؾل٠ل فٟ اٌلَ ٌنٌه ٠غت اىاٌخ ٘نا اٌّؼلْ ِٓ اٌلَ ٚا٠ؼب لل رؾظً 

ٚ٘نا  GDF15ى٠بكح روو١ي اٌؾل٠ل فٟ ِوػٝ اٌضال١ّ١ٍب ثَجت األفواؽ فٟ أزبط ثوٚر١ٓ ٠َّٝ 

كٞ اٌٝ ى٠بكح اِزظبص اٌؾل٠ل اٌغنائٟ فٟ ٚ٘نا ثلٚهٖ ٠ئ ٠hepcidinّٕغ أزبط ثوٚر١ٓ اٌىجل 

األِؼبء( ,  أْ ٘نٖ اٌي٠بكح فٟ روو١ي اٌؾل٠ل فٟ اٌلَ ٘ٛ ػبًِ فطٛهح ٌّوػٝ ٚاْ اٌؼل٠ل ِٓ 

 (  .  2015ٚافوْٚ , Bonfils)  اىاٌخ ٘نا اٌّؼلْ ِٓ اٌغَُ  اٌلهاٍبد رش١و اٌٝ

 

ٚوبٔذ اٌم١ُ  ّٛػخ ا١ٌَطوحِغمل وبٔذ ل١ّزٗ فٟ اٌّوػٝ ٚف TIBCٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي    

( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ , ٠ٚؼٛك ٍجت ٚعٛك اٌؾل٠ل فٟ ±81.54  2.91( )  ±51.60  15.16ٟ٘      )

فٟ  TIBCاٌغَُ اٌٝ اٌَّز٠ٛبد اٌّورفؼخ ِٓ اٌزوأَف١و٠ٓ ٚاٌف١و٠ز١ٓ ٚاٌؾل٠ل  أم أْ روو١ي 

اٌغناء ٚ ى٠بكح ػتء اٌّوػٝ اٌن٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ صال١ّ١ٍب شل٠لح ثَجت ى٠بكح اِزظبص اٌؾل٠ل فٟ 

رٛاعل اٌؾل٠ل فٟ اٌغَُ  ثب ألػزّبك ػٍٝ شلح رٍٛغ وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء ٚلل ٠وعغ ٍجت أقفبع 

TIBC  اٌٝ ؽم١مخ أْ ِؼظُ ِوػٝ اٌضال١ّ١ٍب ٠ؤفنْٚ ػالط األٍىٛهث١ه ٚأْ ؽبِغ

األٍىٛهث١ه ٠ًَٙ فوٚط اٌؾل٠ل ِٓ اٌغَُ ػٓ ؽو٠ك األكهاه ٌٚىٓ ٠ّىٓ األٍزفبكح ِٕٗ فٟ 

فٟ ِوػٝ اٌضال١ّ١ٍب ٠وعغ ٍجت ٘نا  TIBCاٌى١ٍخ ثٛعٛك ك٠ف١وٚوَب١ِٓ , ٚأْ أقفبع روو١ي 

األٔقفبع اٌٝ ثؼغ األك٠ٚخ اٌزٟ ٠ؤفن٘ب اٌّوػٝ ٚاٌزٟ رَجت أقفبع اٌؼل٠ل ِٓ اٌّئشواد 

 (   .    2001ٚافوْٚ , Prabhuفٟ اٌغَُ )

  

ٟ٘                 ِغّٛػخ ا١ٌَطوحهٔخ ِغ ذ فٟ اٌّوػٝ ثبٌّمبفمل وبٔ UIBCٚثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي     

(umol\L 13.62 ±22.94( )umol\L 10.36 ±60.07 ػٍٝ اٌزٛاٌٟ , أم أْ أقفبع )

روو١ي اٌؾل٠ل فٟ اٌلَ ٠وعغ اٌٝ أٍجبة وض١وح ِٕٚٙب ٍجت فمو اٌلَ ٚأ٠ؼب ثَجت فملاْ اٌلَ ػٕل 

إٌيف ٚاالٌزٙبثبد اٌّيِٕخ ٚاٌؾل٠ل ٠َبػل ػٍٝ رشىً ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ ٚ٘ٛ ثوٚر١ٓ ٘بَ فٟ فال٠ب 

ٌقال٠ب ٠ٚؼزجو اٌؾل٠ل ِؼلٔبً أٍب١ٍبً اٌلَ اٌؾّواء اٌزٟ رَبػل ػٍٝ أ٠ظبي األٚوَغ١ٓ اٌٝ ع١ّغ ا

ثَجت ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ ٚال٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ثلٚٔٗ ٚأْ ثؼغ أِواع اٌىجل ٚفشً اٌمٍت ٌٙب رؤص١و ػٍٝ 

 فٟ اٌلَ ٚػٕل األٍزّواه فٟ أقفبع روو١ي اٌؾل٠ل لل رظٙو ػٍٝ  UIBCأٔقفبع روو١ي 
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فشً اٌمٍجٟ ٚفٟ ثؼغ اٌّو٠غ أػواع ِضً ػ١ك اٌزٕفٌ ٚاما رل٘ٛهد اٌؾبٌخ لل ٠ظبة ثبٌ

اٌؾبالد ال٠َجت ػٛى اٌؾل٠ل فٟ اٌجلا٠خ أػواع فال رظٙو ػ١ٍٗ أٞ أػواع لجً أقفبع روو١ي 

 ( .   2012ٚافوْٚ , Arneا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ فٟ اٌلَ اٌٝ َِزٜٛ ِؾلك ) 

وانًرظى  يجًىػت انسٍطرةث انكًٍٍبئٍت انحٍىٌت بٍن ( يقبرنت بؼط انًؤشرا8-4جذول )

ونجًٍغ االقعٍت فً يحبفظت  Codon 8\9 (+G)سًٍٍب   ببننسبت نهطفرة انًصببٍن ببنثال

 .دٌبنى 

 P≥0.05الٌىجذ فرق يؼنىي  P≤0.001        ,NS*** فرق يؼنىي ػبنً جذا 

 

          P valueط 

       (T test)       

                      N= 10                          

                             Codon 8/9          

 

N 

  

Parametarats          

SD            Mean      

 

                 0.001
***

 

15.58 29.56 6 patients U/L           ALT 

 2.57 10.719 4 control 

 

                 0.001
***

 

11.97 33.63 6 patients U/L         AST 

 3.32 15.11 4 control 

 

                           0.429
 NS   

                        
 

48.68 160.3 6 patients Alkaline Phosphates 

(ALP)      U/L 62.04 145.22 4 control 

 

                    0.782
NS 

          0.99 3.99 6 patients mmol\L   UNB 

 6.71 3.49 4 control 

 

                      0.001
***

           

8.85 24.42 6 patients mmol/L  Creatinine 

 5.65 40.49 4 control 

 

                      0.064
NS 

1.13 5.26 6 patients mmol/L  Glucose 

  1.36 4.52 4 control 

 

                     0.174 
NS 

6.43 31.12 6 patients umol/L   Fe 

 13.36 24.16 4 control 

 

                        0.001
***

                                

15.16 51.60 6 patients TIBC 

 2.91 81.54 4 control 

 

                       0.001
***

 

13.62 22.94 6 patients umol/L  UIBC 

 10.36 60.07 4 control 

 

                      0.001
***

 

14.4 30.01 6 patients Total Bilirubin 

umol/L 3.50 7.85 4 control 



 Results and Discussion75                               الفصل الرابع / النتائج والمناقشة

ً ِؼ٠ٕٛخ أؽظ 9-4رج١ٓ إٌزبئظ فٟ اٌغلٚي )     بئ١خ ث١ٓ ل١ُ اٌّوػٝ ٚل١ُ (  ثؤْ ٕ٘بن فوٚلب

  Codon8 (-AA)ف١ّب ٠زؼٍك ثىً ِٓ اٌّئشواد اٌل٠ِٛخ ثبٌَٕجخ ٌطفوح  ا١ٌَطوحِغّٛػخ 

  ٟ٘ٚHGB  ,PCV  ,PLT  ,RBC  ,WBC    ػٕل َِزٜٛ أؽزّب١ٌخ ,P ≤ 0.001  ,

ً ِؼ٠ٕٛخ أؽظ 10-4ٚأ٠ؼب رج١ٓ ٔزبئظ اٌغلٚي ) بئ١خ ث١ٓ ل١ُ اٌّوػٝ ٚل١ُ ( ثؤْ ٕ٘بن فوٚلب

-)Codon 8شواد اٌى١ّ١بئ١خ اٌؾ٠ٛ١خ ثبٌَٕجخ ٌطفوح  ف١ّب ٠زؼٍك ثىً اٌّئ ِغّٛػخ ا١ٌَطوح

AA)   ٟ٘ٚALT  ,AST , ALP ,Urea , Creatine, Glucose ,Fe ,TIBC  ,UIBC 

 ,bilirubin  ػٕل َِزٜٛ أؽزّب١ٌخ  ,P ≤ 0.001  ٠ٚؼٛك ٍجت أقفبع اٌّئشواد اٌل٠ِٛخ ,

-Bػل إٌزوٚع١ٕ١خ فٟ ع١ٓ ٚاٌى١ّ١بئ١خ اٌؾ٠ٛ١خ اٌٝ ؽلٚس ؽفواد ٔمط١خ ِٓ ٔٛع ؽنف فٟ اٌمٛا

Globin  131ٚاٌّٛلغ  42فٟ اٌّوػٝ اٌّظبث١ٓ ثبٌضال١ّ١ٍب ٚؽلس اٌؾنف فٟ اٌّٛالغ 

ٚاٌّٛلغ  460ٚاٌّٛلغ  322ٚاٌّٛلغ  303ٚاٌّٛلغ  286ٚاٌّٛلغ  210ٚاٌّٛلغ  161ٚاٌّٛلغ 

ؽلس ٚ 680اٌٝ اٌّٛلغ  678ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ِٚٓ اٌّٛلغ  536اٌٝ اٌّٛلغ  534ِٚٓ اٌّٛلغ  474

ػٍٝ اٌزٛاٌٟ فٟ رًٍََ  800اٌٝ اٌّٛلغ  788ٚأ٠ؼب ؽنف ِٓ اٌّٛلغ  741ؽنف فٟ اٌّٛلغ 

 ( . 3-4اٌمٛاػل إٌزوٚع١ٕ١خ ,وّب ِٛػؼ فٟ اٌشىً )

     

وآالرٟ                    ِغّٛػخ ا١ٌَطوحذ ٌٍّوػٝ ٚٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ فمل وبٔ   

(g\dl 1.13±8.16 ( )g\dl 1.36  ±11.70 ْػٍٝ اٌزٛاٌٟ , أ )  ٓأقفبع روو١ي ا١ٌّٙٛوٍٛث١

( فٟ اٌلَ ٚلٍخ اٍزٙالن  RBCsفٟ اٌّوػٝ ٘ٛ ٠ؼٛك ثشىً هئ١ٌ اٌٝ أٔقفبع َٔــــجخ اٌـ) 

ٚأْ ٍجت أقفبع َِزٜٛ األٚوَغ١ٓ فٟ عي٠ئخ  اٌؾل٠ل ثَجت ٔظبَ اٌؾ١ّخ اٌغنائ١خ اٌّٛطٝ ثٙب

ٜ ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ فٟ اٌلَ ٚأقفبع ٘نا إٌشبؽ ثَجت فمو ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ ٠ئكٞ اٌٝ أقفبع َِزٛ

اٌلَ ٚأ٠ؼب رٛعل ثؼغ اٌطفواد اٌزٟ رظ١ت ع١ٕبد اٌىٍٛث١ٓ اٌزٟ رئصو ػٍٝ أٔزبط ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ 

ٚأْ أٞ رغ١و فٟ ثوٚر١ٓ ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ ٚع١ٕبد ث١زب وٍٛث١ٓ ٠ئكٞ اٌٝ ِوع اٌضال١ّ١ٍب 

(Praveen , ْٚ2001ٚافو . ) 

     

ِغّٛػخ ل وبٔذ ل١ّزٙب فٟ اٌّوػٝ ٚفم PCVٚثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي ؽغُ اٌقال٠ب اٌّؼغٛؽخ     

 PCV( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ , ام ٠ش١و أٔقفبع 0.35± %0.05( )0.23±  0.026ٟ٘ ) % ا١ٌَطوح

اٌٝ اٌزؼلاك إٌّقفغ ٌقال٠ب اٌلَ اٌؾّواء ٚثبٌزبٌٟ أقفبع اٌملهح ػٍٝ ا٠ظبي األٚوَغ١ٓ 

ل ػ١ٍّخ ٔمً اٌلَ ٠زُ ٚػغ اٌؾبٌخ رؾذ اٌّوالجخ ٌٍزؤول ِٓ ػوٚهح ٔمً اٌلَ ٌّؼبٌغخ ٔمً اٌلَ ٚثؼ

ِغ اهرفبع ِلٜ رٛى٠غ فال٠ب اٌلَ اٌؾّواء  PCVٍٚالِخ اٌّو٠غ ٚلل ٠زيآِ أقفبع َِزٜٛ 

لل ٠ش١و اٌٝ ٔمض ِيِٓ فٟ اٌؾل٠ل اٌنٞ ٠ئكٞ اٌٝ رظ١ٕغ ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ غ١و اٌطج١ؼٟ أصٕبء 
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ء ٚأْ ِزٍٛؾ ؽغُ وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء ِٚلٜ رٛى٠ؼٙب ٠م١ُ أقفبع رى٠ٛٓ فال٠ب اٌلَ اٌؾّوا

 ( .  2005ٚافوْٚ , Dissayabutraرىلً اٌلَ )

     

ِغّٛػخ ل وبٔذ ل١ّزٙب فٟ اٌّوػٝ ٚفم  RBCأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء     

, فال٠ب اٌلَ ( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ 0.09± 0.04( ) 0.033 ±  0.005ٚوبٔذ اٌم١ُ ٟ٘ ) ا١ٌَطوح

اٌؾّواء اٌزٟ رظً اٌٝ اٌلَ اٌّؾ١طٟ رؾزٛٞ ػٍٝ أٌفب وٍٛث١ٓ ٚ٘نا ٠زَجت ثزشى١ً ١٘ئخ اٌقال٠ب 

ٚى٠بكح فٟ أٔٛاع االٚوَغ١ٓ اٌزفبػ١ٍخ األِو اٌنٞ ٠ئكٞ اٌٝ رٍف اٌغشبء ٚرَجت ٘نٖ اٌقال٠ب 

اٌّوػٝ فٟ  RBCثزؾًٍ ٚرٍف . ٚ أْ طغو وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء ٠وافمٗ أقفبع فٟ روو١ي 

اٌن٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ ِوع اٌضال١ّ١ٍب ٚأْ رواوُ ٍالًٍ اٌىٍٛث١ٓ ػٍٝ ٍطؼ غشبء وو٠بد اٌلَ 

اٌؾّواء ٘ٛ ٍّخ ف١ٌَٛٛع١خ ٌّوػٝ اٌضال١ّ١ٍب ٘نٖ اٌَالًٍ ِٚب ٠ورجؾ ثٙب ِٓ ا١ٌُٙ ٚاٌظجغخ 

ٔٙب رئكٞ اٌٝ ؽش اٌؼوه اٌزؤوَلٞ ٌٍغشبء ٚفٟ إٌٙب٠خ رَبُ٘ فٟ رل١ِو اٌقال٠ب اٌؾّواء لجً أٚا

ٚأْ رىَو وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء ٠وعغ اٌٝ أٍجبة ٚهاص١خ رئكٞ اٌٝ رم١ٍٍٙب ٚاٌّوػٝ اٌن٠ٓ 

٠ؼبْٔٛ ِٓ ِشبوً فٟ ٔقبع اٌؼظُ اٌنٞ ٠ؼزجو ِظٕؼبً ٌىو٠بد اٌلَ اٌؾّواء ٘نا ٠ئكٞ اٌٝ ٔمض 

فٟ ػلك٘ب ػٓ اٌؾل اٌطج١ؼٟ ِٚٓ ٘نٖ األِواع فمو اٌلَ إٌّغٍٟ ٚاٌضال١ّ١ٍب ٚأػزالي 

 ( .     Bank ,2005)  ٛث١ٓ ا١ٌّٙٛوٍ

     

ب فٟ اٌّوػٝ ثبٌّمبهٔخ فمل ىاكد ل١ّزٙ  WBCٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي وو٠بد اٌلَ اٌج١ؼبء    

\ Lٟٚ٘ ) ِغّٛػخ ا١ٌَطوحِغ 
9

 10  7.48 ±11.53( )L\10
9
 

 
( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ±7.72  2.59 

ػٍٝ ٚعٛك أػطواثبد , ٠ٚؼٛك ٍجت ٚعٛك ى٠بكح فٟ ػلك وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء ٚ٘نٖ ػالِخ 

وبِٕخ ٌٍَّججبد اٌّوػ١خ ٚوض١واً ِب ٠وعغ اٌٝ اٌظوٚف اٌطج١ؼ١خ ِضً هكح فؼً ٔقبع اٌؼظُ أرغبٖ 

األطبثخ أٚ االٌزٙبة ف١ئكٞ اٌٝ ى٠بكح ػلك وو٠بد اٌلَ اٌج١ؼبء ام أْ وو٠بد اٌلَ اٌج١ؼبء رشىً 

 ( .  2000ٚافوْٚ , Abramsonفؾ اٌلفبع األٚي ػل األِواع )

     

ِغّٛػخ ل وبٔذ ل١ّزٙب فٟ اٌّوػٝ ٚفم PLTأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي اٌظف١ؾبد اٌل٠ِٛخ      

 L\10وآالرٟ ٟ٘ ) ا١ٌَطوح
9
   320.67  ±(728.66 (L\10

9
( ػٍٝ ±251.81 80.93   

اٌزٛاٌٟ ,  ٠ئكٞ ٘نا اٌزٍف اٌنٞ ٠ظ١ت علهاْ األٚػ١خ اٌل٠ِٛخ اٌٝ رٕش١ؾ اٌظف١ؾبد اٌل٠ِٛخ 

ٚرؼوع اٌجوٚر١ٕبد اٌّٛعٛكح أٍفً اٌطجمخ اٌّجطٕخ ٌٍٛػبء اٌلِٛٞ ٌٍقطو ٚػٍٝ األفض ػبًِ 

ظفبئؼ فْٛ ٠ٍٚجوأل اٌنٞ ٠مغ رؾذ ؽجمخ األٔلٚص١ٍ١َٛ ٚاٌغشبء اٌمبػلٞ اٌّٛعٛك أٍفٍٙب رٍزظك اٌ

اٌل٠ِٛخ ثباٌىٛالع١ٓ ِٓ فالي َِزمجالد اٌجوٚر١ٓ اٌَىوٞ ٚرمَٛ اٌظفبئؼ إٌشطخ ثؤفواط 
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ِؾز٠ٛبرٙب اٌّقزيٌخ فٟ طٛهح ؽج١جبد اٌٝ ثالىِب اٌلَ ٚرشًّ ٘نٖ اٌؾج١جبد األك١ٍٕٛ٠ٓ صٕبئٟ 

 ( ,  PAF ( )  Shapiro ,2003( ٚاٌؼبًِ إٌّشؾ ٌظفبئؼ اٌل٠ِٛخ ) ADPاٌفٍٛفبد )

 

وانًرظى انًصببٍن  يجًىػت انسٍطرةبؼط انًؤشراث انذيىٌت بٍن ( يقبرنت 9-4جذول )

 ونجًٍغ االقعٍت فً نًحبفظت دٌبنى . Codon 8 (-AA)ببنثالسًٍٍب  ببننسبت نهطفرة 

 

P value   

 (T test)   

 N= 3              

Codon  8 (-AA)          

 

N 

  

parametarats 

SD   Mean    

 

0.0002
***

 

1.13 8.16 2 patients HGB   g/dl 

 1.36 11.70     1 control 

 

0.0002 
***

 

0.026 0.23 2 patients PCV     %  

 0.05 0.35      1 control 

 

0.409
NS

 

0.005 0.033 2 patients RBC    %   

         0.04 0.09      1 control 

 

0.067
NS

 

7.48 11.53 2 patients WBC          

     *10
9

/L 2.59 7.72      1 control 

 

0.001
***

 

320.67 728.66 2 patients PLT         

    *10
9

/L 80.93 251.81   1 control 

 p=<0.001*** فوق ِؼٕٛٞ ػبٌٟ     

     N.S  ٕٞٛال٠ٛعل فوق ِؼP= >0,05 

      N      ٝػلك اٌّوػ = 

      

 

 

 

 

 

 



 Results and Discussion73                               الفصل الرابع / النتائج والمناقشة

ً 10-4ٔزبئظ اٌغلٚي )رج١ٓ       ِغّٛػخ ا١ٌَطوحِؼ٠ٕٛخ أؽظبئ١خ ث١ٓ ل١ُ  ( ثؤْ ٕ٘بن فوٚلب

  -) Codon 8ٚاٌّوػٝ اٌّظبث١ٓ ثبٌضال١ّ١ٍب ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّئشواد اٌى١ّ١بئ١خ اٌؾ٠ٛ١خ ٌٍطفوح 

 AA)   ُفمل ىاكد ل١ُ أٔي٠ ,ALT  وبٔذ اٌم١ُ  ِغّٛػخ ا١ٌَطوحفٟ اٌّوػٝ ثبٌّمبهٔخ ِغ ٚ

 ٟ٘U\L)  27.21±35.01   ( )U\L  ±2.57 10.719 ػٍٝ اٌزٛاٌٟ  ,ام أْ اهرفبع روو١ي )

٘نا األٔي٠ُ فٟ اٌلَ ٠ش١و اٌٝ ٚعٛك ػوه فٟ اٌىجل اٚ أطبثخ ٌٍىجل  ٚ٘نا األٔي٠ُ ٠ؼزجو أوضو كلخ 

الٔٗ ٍٛف رظٙو ِزالىِخ ٌؾً اٌقال٠ب اٌزٟ ر١ّي ِوع اٌىجل ِغ رل١ِو ٍالِخ  ASTِٓ أٔي٠ُ 

ألكاِخ اإلٔي٠ّبد كافً اٌقال٠ب ٚفٟ ؽبٌخ ر١ٍف اٌىجل ىاك ٘نا األٔي٠ُ ٠ٚوعغ مٌه  اٌغشبء ٚاؽاللٗ

اٌٝ اٍزجلاي ٔشبؽ فال٠ب اٌىجل ػٓ ؽو٠ك ا١ٌَٕظ اٌؼبَ ٠ّٚىٓ أْ رؾلس ى٠بكح ؽف١فخ فٟ روو١ي 

ALT  فٟ ؽبٌخ ِوع وو٠بد اٌلَ اٌج١ؼبء اٌّؼل٠خ ٚاٌزٙبة اٌجٕىو٠بً اٌؾبك , ٚأْ للهح اهرفبع

٠ٚؾلس اهرفبع فٟ ٘نا االٔي٠ُ ٔز١غخ أطبثخ AST ٟ٘ أوضو أ١ّ٘خ ٚكلخ ِٓ أٔي٠ُ  ALTأي٠ُ 

                               اٌىجل ٚؽلٚس اػطواة ٚهاصٟ ٠ئكٞ اٌٝ فًٍ فٟ ػًّ ٘نا األٔي٠ُ     

 (Chang , ْٚ2000ٚافو . ) 

     

بث١ٓ ثبٌضال١ّ١ٍب ِمبهٔٗ ِغ ٌّظفمل أىكاك ٔشبؽٗ فٟ اٌّوػٝ ا ASTٚثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي أٔي٠ُ    

                      ٚوبٔذ اٌم١ُ فٟ اٌّوػٝ ٚاألطؾبء ٚوبٔذ اٌم١ُ ٟٚ٘  ِغّٛػخ ا١ٌَطوح

(U\L 15.95 ±30.90( )U\L 3.32 ±15.11 ٟػٍٝ اٌزٛاٌٟ , ػٕلِب رورفغ أٔي٠ّبد اٌىجل ف )

اٌلَ فٟ األِواع اٌّظبؽجخ ٌزٍف ٚرىَو فال٠ب اٌىجل ِضً ِوع اٌزٙبة اٌىجل اٌٛثبئٟ ٠ٚىشف 

فٟ ِظً اٌلَ اٌٝ رؼوه اٌغشبء اٌىجلٞ ٠ٚئكٞ اٌٝ أؽالق اإلٔي٠ّبد اٌٝ   ASTاهرفبع أٔي٠ُ 

ٌّظً ٠ئكٞ اٌٝ رٍف اٌىجل ٚٔزبئظ ٘نٖ اٌلهاٍخ اٌلٚهح اٌل٠ِٛخ ٚأهرفبع َِزٜٛ ٘نا األٔي٠ُ فٟ ا

 ( . Moss  ٚ Rosalki,1996 أرفمذ ِغ ٔزبئظ كهاٍخ ) 

     

ِغّٛػخ  فمل ىاك ٔشبؽٗ فٟ اٌّوػٝ ثبٌّمبهٔخ ِغ ALPٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي أٔي٠ُ    

( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ , ام ٠زُ U\L 117.80 ±202.45( )U\L 62.04 ±145.22ٟٚ٘ ) ا١ٌَطوح

٘نا األٔي٠ُ ِٓ اٌقال٠ب اٌّجطٕخ ٌٍمٕٛاد اٌّواه٠خ ٚاٌؼظبَ ٚأْ اهرفبػٗ اٌؼبٌٟ ٠ىْٛ ِغ أفواى 

ؽظٛاد اٌّواهح لل رىْٛ ٔز١غخ أَلاكاد أٚ ػ١ك فٟ اٌمٕٛاد اٌّواه٠خ كافً اٌىجل أٚ فبهعٗ 

د اما وبْ كافً اٌىجل ٠َجت اٌز١ٍف األٌٟٚ ٌٍمٕبح اٌّواه٠خ ٚأِب اما وبْ فبهط اٌىجل ٠َجت اٌؾظٛا

اٌّواه٠خ فٟ اٌّّو اٌظفواٚٞ  ٚلل ٠ي٠ل ف١ٌَٛٛع١ب فٟ ؽبٌخ إٌّٛ ٚفٟ اٌضٍش األف١و ِٓ اٌؾًّ 

 ( . 2000ٚافوْٚ , Harmatzػٕل اٌّوأح )
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ٚوبٔذ اٌم١ُ ٟ٘                       ِغّٛػخ ا١ٌَطوحفٟ اٌّوػٝ ٚ ٚثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي ا١ٌٛه٠ب فمل وبٔذ ل١ّزٙب   

(mmol\L 1.00 ±3.65( )mmol\L 6.71 ±3.46 ػٍٝ اٌزٛاٌٟ  , ام أْ ٍجت ى٠بكح ا١ٌٛه٠ب )

فٟ اٌلَ ٠وعغ اٌٝ أْ ا١ٌٛه٠ب ٟ٘ إٌبرظ اٌوئ١َٟ ٌؼ١ٍّبد اٌزّض١ً اٌغنائٟ ٚرزىْٛ فٟ اٌىجل صُ اٌلَ 

اٌٝ اٌىٍٝ ؽزٝ رقوط ِغ اٌجٛي هغُ أْ َِزٜٛ ا١ٌٛه٠ب فٟ اٌلَ ٠ؼزجو ِئشواً غ١و ؽَبً 

ا١ٌٛه٠ب فٟ اٌلَ ٠زؤصو ثبٌجوٚر١ٕبد فٟ اٌغناء ٚو١ّخ اٌزوش١ؼ اٌىج١جٟ فٟ ٌٍٛظ١فخ اٌى٠ٍٛخ َِزٜٛ 

اٌىٍٝ اٌزٟ رمًٍ روش١ؼ اٌلَ ِٓ اٌفؼالد ٚثٙنا ٠ي٠ل روو١ي اٌؾل٠ل اٌيائل فٟ اٌغَُ ثَجت لٍخ 

اِزظبص اٌغٙبى اٌٙظّٟ ٌؾل٠ل ٚ٘نا ٠ئكٞ اٌٝ رواوُ اٌؾل٠ل اٌَبَ ٚثنٌه ٠ي٠ل روو١ي ا١ٌٛه٠ب فٟ 

 ( .   2013ٚافوْٚ , Fathi  اٌلَ ) 

        

ِغّٛػخ ب فٟ اٌّوػٝ ثبٌّمبهٔخ ِغ فمل أهرفغ روو١ي٘ Creatinineأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي      

( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ , ام ٠ؼزجو mmol\L  10.22 ±30.01( )mmol\L    5.65 ±40.49) ا١ٌَطوح

١ٓ فٟ ؽبٌخ ِوػٝ ل١بً اٌىو٠بر١ٓ ِئشواً ػٍٝ ٍالِخ ٚظ١فخ اٌىٍٝ ٠ٚي٠ل َِزٜٛ اٌىو٠بر

اٌضال١ّ١ٍب اٌن٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ اٌفشً اٌىٍٛٞ اٌؾبك أم ٠ّىٓ أْ ٔفَو روو١ي اٌجالىِب ٌٍىو٠بر١ٓ ِٓ 

ا١ٌٛه٠ب ٚأْ ِؼلي ا١ٌٛه٠ب اٌٝ َٔجخ اٌىو٠بر١ٓ ٠ّىٓ أْ رش١و اٌٝ ِشبوً ثبإلػبفخ اٌٝ أِواع 

وْٚ ٚفٟ اٌّوػٝ اٌن٠ٓ اٌىٍٝ ٚاهرفبع َِزٜٛ اٌىو٠بر١ٓ فٟ اٌلَ ٠ش١و اٌٝ ػوه فٟ أكاء ا١ٌٕف

٠ؤفنْٚ ػالط األٚوَغ١ٓ ى٠بكح ٍِؾٛظخ فٟ روو١ي اٌىو٠بر١ٓ ٠ٚٛطٟ ثم١بً وو٠بر١ٓ اٌّظً 

ثطو٠مخ ِيكٚعخ لجً ثلء اٌؼالط ِٚوالجخ اٌىو٠بر١ٓ فالي اٌشٙو األٚي ػمت ثلء اٌؼالط  , أْ 

بد اٌلَ اٌؾّواء اٌزٟ ى٠بكح روو١ي اٌىو٠بر١ٓ فٟ اٌلَ ٘ٛ ٍججٗ ى٠بكح فٟ روو١ي ا١ٌٛه٠ب ٚرىَو وو٠

رَجت فٟ رغّغ اٌلَ كافً اٌقال٠ب ٚػلَ رظف١خ اٌلَ الْ اٌىو٠بر١ٓ ٠ؼزجو عٙبى روش١ؼ اٌلَ ثَجت 

 ( . 2009ٚافوْٚ , Voskaridou) ؼ اٌىج١جٟ آ١ٌٗ اٌزوش١

     

ِغّٛػخ ب فٟ اٌّوػٝ ثبٌّمبهٔخ ِغ أِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي اٌىٍٛوٛى فمل ىكاك روو١ي٘     

( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ,ام ٠ؼزّل  mmol\L 0.30 ±5.93( )mmol\L 1.36  ±4.52ٟ٘ ) ا١ٌَطوح

روو١ي اٌىٍٛوٛى فٟ اٌغَُ ػٍٝ أفواى ٘وِْٛ األ١ٌَٛٔٓ ام ىاك أفواى ٘نا اٌٙوِْٛ ٠ي٠ل روو١ي 

( ٚكفٌٛٙب (++Caاٌىٍٛوٛى ٚرؼزّل ػ١ٍّخ افواىٖ ػ١ٍٗ ٚأٍزغبثخ فال٠ب اٌجٕىو٠بً اٌٝ ا٠ٛٔبد 

َِزٜٛ اٌىٍٛوٛى فٟ اٌلَ ػٕلِب رفشً اٌقال٠ب اٌؼؼ١ٍخ فٟ األٍزغبثخ ثشىً  اٌٝ اٌجٕىو٠بً ٚأْ

ِٕبٍت الٔزشبه اال١ٌَٛٔٓ ٠َبػل اٌىجل فٟ رٕظ١ُ َِز٠ٛبد اٌىٍٛوٛى ػٓ ؽو٠ك اٌؾل ِٓ أفواى 

اٌىٍٛوٛى ثٛعٛك األ١ٌَٛٔٓ ٚلل ال٠ؾل ٘نا األفزياي اٌطج١ؼٟ فٟ أزبط اٌىٍٛوٛى فٟ اٌىجل ػٕل 

 ( . 2000ٚافوْٚ , ٠Chernُٙ ِمبِٚخ ٌأل١ٌَٛٔٓ )األشقبص اٌن٠ٓ ٌل
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 ِغّٛػخ ا١ٌَطوحٖ فٟ اٌّوػٝ ثبٌّمبهٔخ ِغ ٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي اٌؾل٠ل فمل أىكاك روو١ي    

ٟ٘ٚ (umol\L 12.99  ±42.61( )umol\L 13.36  ±24.16 ْػٍٝ اٌزٛاٌٟ , ام أ )

األشقبص اٌن٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ اٌضال١ّ١ٍب اٌؾبكح غبٌجب ِب ٠ؼبْٔٛ ِٓ فمو اٌلَ فٟ اٌؾبٌخ اٌزٟ ال 

رؾظً ف١ٙب أَٔغخ اٌغَُ ػٍٝ ِب ٠ىفٟ ِٓ األٚوَغ١ٓ ِٓ اٌلَ ٚ غبٌجب ِب ٠زطٍت مٌه ٔمً اٌلَ 

ٌلٜ ِوػٝ اٌضال١ّ١ٍب فٟ  اٌٝ اٌّوػٝ ٚأْ ػ١ٍّبد ٔمً اٌلَ اٌّزىوهح رَبُ٘ فٟ ى٠بكح اٌؾل٠ل

اٌلَ ثّؼيي ػٓ ػ١ٍّبد ٔمً اٌلَ ام أْ ى٠بكح اٌؾل٠ل رَجت ػوه ػٍٝ اٌؼل٠ل ِٓ أعٙيح اٌغَُ ثّب 

فٟ مٌه اٌمٍت ٚاٌىجل ٚفٟ اٌؾبالد اٌشل٠لح ٠زطٍت ػالط ِوع اٌضال١ّ١ٍب اىاٌخ روو١ي اٌؾل٠ل 

١ّ١ب طؼت ثشىً فبص ٌّٕغ رٍف األَٔغخ ٚأْ ػالط ى٠بكح روو١ي اٌؾل٠ل فٟ ِوػٝ اٌضالٍ

 ( .  2009ٚافوْٚ ,  (Aessoposثَجت فمو اٌلَ اٌقبص ثُٙ  

     

             ٟ٘  ِغّٛػخ ا١ٌَطوحفمل وبٔذ فٟ اٌّوػٝ ٚ TIBCأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي     

( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ , ام ٠ؼٛك ٍجت ى٠بكح ٍؼخ أهرجبؽ اٌؾل٠ل  ±81.54  2.91(  )±71.88  12.18)

ػٕل ى٠بكح اِزظبص اٌؾل٠ل أوضو ِٓ ؽبعخ اٌغَُ ٌٗ ٠ٚئكٞ االِزظبص اٌّيِٓ  اٌى١ٍخ فٟ اٌغَُ

ٌٍؾل٠ل اٌفبئغ اٌٝ ى٠بكح أزبط ِووجبد اٌؾل٠ل فٟ األَٔغخ ٚاألػؼبء ٚلل ٠ئكٞ مٌه فٟ إٌٙب٠خ 

اٌٝ ػَو ٚفشً ٚظ١فٟ فٟ رٍه األػؼبء ثَجت روٍت اٌؾل٠ل ف١ٙب ٠ٚؾلس مٌه فٟ اٌّوػٝ 

 ١ّ١ٍHemochromatosisب ٚ ِوع كاء روٍت األطجغخ اٌل٠ِٛخ اٌن٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ ث١زب صال

ٚ٘ٛ ِوع ٚهاصٟ ٠ّزض اٌغَُ ف١ٗ و١ّبد وج١وح ِٓ اٌؾل٠ل هغُ ػلَ رٕبٚي و١ّبد وج١وح ِٕٗ 

(Momen , ْٚٚٔزبئظ ٘نٖ اٌلهاٍخ  2010ٚافو ,) رٛافمذ ِغ ٔزبئظ كهاٍخ                        

 (Daoud , ْٚأم ٠ج١ٓ 2002ٍٚافو , ) جت أهرفبع روو١ي اٌؾل٠ل فٟ اٌلَ روعغ اٌٝ ى٠بكح

 أِزظبص األِؼبء ٌٍؾل٠ل أوضو ِٓ ؽبعخ اٌغَُ ٌٍؾل اٌطج١ؼٟ ِٓ اٌؾل٠ل  .

       

ٟ٘                             ِغّٛػخ ا١ٌَطوحفمل وبٔذ فٟ اٌّوػٝ ٚ UIBCٚثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي      

(umol\L 18.25 ±28.34( )umol\L 10.36  ±28.34 ػٍٝ اٌزٛاٌٟ  , ٠ٚؼٛك ٍجت ى٠بكح )

اٌٝ لٍخ اِزظبص اٌؾل٠ل فٟ االِؼبء ِٚٓ ٕ٘ب ٠ٕزمً UIBC  روو١ي ٍؼخ اهرجبؽ اٌؾل٠ل اٌّشجغ 

( ٚ٘ٛاٌنٞ ٠مَٛ ثٕمً Transferrinاٌؾل٠ل اٌٝ اٌلَ فٟ اٌلَ ٠ورجؾ ثوٚر١ٓ ٠َّٝ اٌزوأَف١و٠ٓ )

ُ أزبط فال٠ب اٌلَ اٌؾّواء أِب اٌفبئغ اٌؾل٠ل اٌٝ اٌقال٠ب ٚثشىً أٍبٍٟ اٌٝ ٔقبع اٌؼظُ ؽ١ش ٠ز

( ٚأْ و١ّخ اٌؾل٠ل اٌفبئغ رَجت رل١ِو Ferritinِٓ اٌؾل٠ل ف١ورجؾ ثجوٚر١ٓ ٠َّٝ اٌف١و٠ز١ٓ )

وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء )ثَجت االعَبَ اٌّؼبكح ٚاٌضال١ّ١ٍب أٚ ٔمض فٟ اٌف١زب١ِٕبد( ٚونٌه ػٓ 
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فيْ اٌؾل٠ل ٘ٛ ِوع ٠ىْٛ ف١ٗ اٍز١ؼبة  أطبثخ اٌىجل أٚ كاء رو١ٍت االطجغخ اٌل٠ِٛخ ٚأْ كاء

 (  2002ٚافوْٚ ,  (Daoudاٌؾل٠ل فٟ االِؼبء ِورفؼبً ثشىً غ١و ١ٍٍُ ثَجت أػطواة ع١ٕٟ  

      

ٚوبٔذ  ِغّٛػخ ا١ٌَطوحمل وبٔذ ل١ّزٗ فٟ اٌّوػٝ ٚٚأِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ِؼلي اٌج١ٍ١وٚث١ٓ ف    

( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ,  ٠ٕزظ umol\L 13.01 ±28.41( )umol\L  3.50 ±7.85) اٌم١ُ ٟ٘

اٌج١ٍ١وٚث١ٓ ِٓ ٘لَ ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ ثؼل رىَو وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء ٚمٌه فٟ ٔٙب٠خ فزوح ؽ١برٙب صُ 

٠ورجؾ ِغ ؽبِغ اٌىٍٛوٛه١ٔٚه فٟ اٌىجل ١ٌزؾٛي اٌٝ صٕبئٟ وٍٛوٛهٚٔبد اٌج١ٍ١وٚث١ٓ اٌمبثً 

اٌّواهح ٠ٚي٠ل َِزٛاٖ فٟ ٌٍنٚثبْ فٟ اٌّبء صُ ٠قوط ػٓ ؽو٠ك اٌىجل ِغ اٌظفواء فٟ لٕٛاد 

أِواع اٌىجل اٌزٟ رئكٞ اٌٝ ػلَ للهرٙب اٌىبف١خ ػٍٝ األهرجبؽ ٚأٍزقواط اٌج١ٍ١وٚث١ٓ ٚمٌه ٠ئكٞ 

اٌٝ اهرفبع َِزٜٛ اٌج١ٍ١وٚث١ٓ ٚأْ أَلاك لٕٛاد اٌّواهح ٠ئكٞ اٌٝ اٍزوعبع اٌج١ٍ١وٚث١ٓ 

٠َّٝ ٘نا اٌّوع اٌظفواء اٌّجبشو اٌٝ اٌىجل ِٕٚٗ اٌٝ اٌلَ ِّب ٠ي٠ل َِزٜٛ اٌج١ٍ١وٚث١ٓ ٚ

االَٔلاك٠خ  ٚأْ رىَو وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء أوضو ِٓ للهح اٌىجل ػٍٝ اهرجبؽ اٌج١ٍ١وٚث١ٓ ِّب ٠ئكٞ 

اٌٝ ى٠بكح اٌج١ٍ١وٚث١ٓ غ١و اٌّجبشو فٟ اٌلَ ٠ٚؾلس ٘نا فٟ األِواع اٌزٟ رئكٞ اٌٝ رىَو 

ث١ٓ ٔز١غخ ألَٔلاك اٌمٕٛاد وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء ِضً اٌضال١ّ١ٍب, ٚ وبْ ٍجت اهرفبع اٌج١ٍ١وٚ

اٌظفوا٠ٚخ ِّب ٠َجت ػلَ للهح اٌىجل ػٍٝ أٍزقواط اٌج١ٍ١وٚث١ٓ ٚأ٠ؼب ثَجت رىَو وو٠بد اٌلَ 

 ( .  2003ٚافوْٚ , , Kassab-Chekirاٌؾّواء رئكٞ اٌٝ ى٠بكح روو١يٖ أوضو ِٓ اٌألىَ  ) 
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وانًرظى انًصببٍن  يجًىػت انسٍطرةث انكًٍٍبئٍت انحٍىٌت بٍن ( يقبرنت بؼط انًؤشرا10-4جذول )

 ونجًٍغ األقعٍت فً يحبفظت دٌبنى  . Codon 8(-AA)ببنثالسًٍٍب ببننسبت نهطفرة 

  p≤0.01, ** فوق ِؼٕٛٞ ػبٌٟ           p≤0.001*** فوق ِؼٕٛٞ ػبٌٟ علا 

 

 

P value 

(T test) 

N= 3 

Codon 8  (-AA) 

 

N 

  

Parametarats          

SD Mean 

 

0.001
***

 

27.21 35.01 2 patients U/L         ALT 

 2.57 10.719 1 control 

 

0.01
**

 

15.95 30.90 2 patients U/L          AST 

 3.32 15.11 1 control 

 

0.876
NS 

117.80 202.45 2 patients Alkaline Phosphataes 

ALP   U/L 62.04 145.22 1 control 

 

0.936
NS 

1.00 3.65 2 patients mmol/L   UNB 

 6.71 3.49     1   control 

 

0.127
NS 

10.22 30.01 2 patients mmol/L  Creatinine 

 5.65 40.49 1 control 

 

0.113
NS 

0.30 5.93 2 patients mmol/L  Glucose 

 1.36 4.52 1 control 

 

0.252
NS 

12.99 42.61 2 patients umol/L  Fe 

13.36 24.16 1 control 

0.005** 12.18 71.88 2 patients TIBC 

 2.91 81.54 1 control 

0.005** 18.25 28.34 2 patients umol/L  UIBC 

 10.36 60.07 1 control 

 

0.001
***

 

13.01 28.41 2 patients Total Bilirubin 

umol/L 3.50 7.85 1 Control 
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 B-Globinث١ٓ ع١ٓ Alignment ( ِمبهٔخ هطف اٌمٛاػل إٌزوٚع١ٕ١خ 4-٠4ج١ٓ اٌشىً )   

ؽلٚس  ٌشقض ِظبة ثّوع اٌضال١ّ١ٍب  ام ٔالؽع فٟ اٌشىً B-Globinٌشقض ١ٍٍُ ٚع١ٓ 

ٌشقض  B-Globinػ١ٍّخ ؽنف فٟ اٌمٛاػل إٌزوٚع١ٕ١خ فٟ ِٛالغ اٌطفواد إٌمط١خ فٟ ع١ٓ 

ٚاٌّٛلغ   373اٌٝ اٌّٛلغ  368ِظبة ثبٌضال١ّ١ٍب ٚؽلس اٌؾنف فٟ اٌّٛالغ اٌزب١ٌخ ِٓ اٌّٛلغ 

ِٓ رًٍََ اٌززبثؼبد  402اٌٝ اٌّٛلغ  396ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ٚؽلس ؽنف ِٓ اٌّٛلغ  384ٚ 383

ػٍٝ  437ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ِٚٓ اٌّٛلغ  413ٚ 412ر١ل٠خ  ٚأ٠ؼب ؽلس ؽنف فٟ اٌّٛلغ ا١ٌٕٛو١ٍٛ

 530اٌٝ اٌّٛلغ  527ٚؽلس ؽنف ِٓ اٌّٛلغ  470اٌٝ اٌّٛلغ  467ِٚٓ اٌّٛلغ  441اٌّٛلغ 

اٌٝ اٌّٛلغ  682ٚأ٠ؼب ؽلس ؽنف ِٓ اٌّٛلغ  627ؽلس ؽنف ٚفٟ اٌّٛلغ  564ٚفٟ اٌّٛلغ 

ٌشقض ا١ٌٍَُ أ٠ؼب ؽلصذ  B-Globinِب ثبٌَٕجخ اٌٝ ع١ٓ ٚأ فٟ اٌمٛاػل إٌزوٚع١ٕ١خ 712

 18ػ١ٍّخ ؽنف فٟ ِٛالغ اٌمٛاػل إٌزوٚع١ٕ١خ ِٓ رٍََالد اٌززبثؼبد ا١ٌٕٛو١ٍٛر١ل٠خ  فٟ اٌّٛلغ 

فٟ ِٛالغ اٌطفواد إٌمط١خ ثبٌَٕجخ ٌزٍََالد اٌززبثؼبد ا١ٌٕٛو١ٍٛر١ل٠خ   595ٚاٌّٛلغ  69ٚاٌّٛلغ 

اٌضال١ّ١ٍب رىْٛ ػٍٝ أٔٛاع  ِٕٙب ؽفواد اٍزجلاي ا١ٌٕٛو١ٍٛر١لاد  أْ اٌطفواد اٌَّججخ ٌّوع, ٚ

ٚؽفواد أىاؽخ ِٓ األػبفخ ٚاٌؾنف ٌجؼغ ا١ٌٕٛو١ٍٛر١لاد ٚاٌزٟ رُ اٌىشف ػٕٙب أصٕبء ػ١ٍّبد 

ِّب  B-Globinٚػ١ٍّبد هثؾ األؽّبع األ١ٕ١ِخ ٚروعّخ ع١ٓ  B-Globinاٍزَٕبؿ ع١ٓ  

ً ث١زب وٍٛث١ٓ ثبإلػبفخ اٌٝ االصبه اٌّجبشوح الٔقفبع أكٜ اٌٝ أِب غ١بة اٌؾل ِٓ رق١ٍك ٍالٍ

ٚوض١و ِٓ األػواع ٚ٘نا األػزالي ٘ٛ أؽلٜ اٌؼٛالت إٌبعّخ ِٓ رواوُ  B-Globinرق١ٍك 

ٔٛع ِٓ اٌطفواد  200( , ٌٚمل رُ أوزشبف ِب ٠مبهة  2008ٚافوْٚ ,(Lahiry اٌقال٠ب اٌَبِخ  

اٌج١زب صال١ّ١ٍب ٚاٌزٟ رؾظً فٟ ع١ٓ ث١زب وٍٛث١ٓ  اٌٛهاص١خ إٌمط١خ فٟ اٌّوػٝ اٌن٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ

ٚاٌزٟ رئصو ػٍٝ رظ١ٕغ ٍٍٍَخ ث١زب وٍٛث١ٓ فٟ ػلح ِواؽً ِٓ إٌّٛ ٚثبٌزبٌٟ رئكٞ اٌٝ أّٔبؽ 

 ( .  Thein ,2004ٍو٠و٠خ ِزؼلكح ٌّوع اٌضال١ّ١ٍب فٟ اٌؼبٌُ )
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( رٛى٠غ أٔٛاع اٌطفواد اٌَّججخ ٌّوع اٌضال١ّ١ٍب رجؼب اٌأللؼ١خ اٌَى١ٕخ  11-٠4ج١ٓ اٌغلٚي )  

ٟ٘ األوضو ش١ٛػب ِٓ  IVS.I.5فٟ ِؾبفظخ ك٠بٌٝ , ٚأظٙود ٔزبئظ اٌلهاٍخ أْ رًٍََ اٌطفوح 

% فٟ اٌزٛى٠غ 100ث١ٓ اٌطفواد األفوٜ فٟ ِؾبفظخ ك٠بٌٝ , ام وبٔذ َٔجزٙب فٟ لؼبء اٌقبٌض 

ٌؼ١ٕبد اٌضال١ّ١ٍب اٌزٟ كهٍذ فٟ ٘نا اٌمؼبء الْ اٌؼ١ٕبد اٌزٟ افند ِٓ اٌّوػٝ فٟ ٘نا  اٌىٍٟ

اٌمؼبء وبٔٛ ِٕؾله٠ٓ ِٓ أثبء ِظبث١ٓ ثبٌّوع أِب أؽل األث٠ٛٓ أٚ والّ٘ب ٠ٚوعغ أ٠ؼب أٌٝ 

ربه٠ـ اٌؼبئٍخ اٌطجٟ ٚإٌّبؽك اٌزٟ ٠ؼ١شْٛ ثٙب ٚأ٠ؼب طٍخ  اٌمواثخ ث١ٓ األة ٚاألَ ٌٙب رؤص١و 

١و ػٍٝ األطبثخ ثبٌّوػٝ  ام  وبٔذ ع١ّغ اٌؼ١ٕبد اٌزٟ أفند ِٓ ٘ٛألء اٌّوػٝ وبْ وج

 Codonآثبإُ٘ ٚأِٙبرُٙ ِظبث١ٓ ثبٌّوػٝ ٚوبٔذ ث١ُٕٙ طٍخ لواثخ ,فٟ ؽ١ٓ رًٍََ اٌطفوح 

8\9 (+G) ٚاٌطفوح) Codon30( G-C   ٚIVS.I.5   وبْ ػبٌٟ فٟ لؼبء فبٔم١ٓ ثَٕجخ

زٟ أفند ِٓ ٘نا اٌمؼبء ػلك٘ب ل١ًٍ ٔظوأ ٌجؼل اٌمؼبء ػٓ % , ام وبْ ػلك اٌؼ١ٕبد ا33ٌ

اٌّؾبفظخ ٚوبْ اٌّوػٝ ع١ّؼُٙ ٌُٙ ربه٠ـ ثبألطبثخ ثبٌّوع ٚ أغٍت اٌؼٛائً ٌل٠ُٙ اٚألك أصٕبْ 

ٚصالصخ ِظبث١ٓ ثبٌّوع ٘نا ٠لي ػٍٝ أطبثخ األة ٚاألَ ثبٌّوع ٚطٍخ اٌمواثخ ث١ُٕٙ ٚأ٠ؼب 

اٌٝ أهرفبع ِؼلي ىٚاط األلبهة فٟ ٘نٖ إٌّطمخ  , أٔزشبه اٌّوع فٟ أفواك ٘نٖ إٌّطمخ 

% 6% ٚفٟ ثؼمٛثخ 8وبٔذ َٔجزٙب ل١ٍٍخ فٟ لؼبء ثٍلهٚى   Codon 15 (G-A)ٚاٌطفوح 

% , 3% ٚ ثؼمٛثخ 8% ٚ ثٍلهٚى 6وبٔذ َٔجزٙب ل١ٍٍخ فٟ اٌّملاك٠خ  -)AA)  Codon 8ٚاٌطفوح

ٔخ ِغ اٌطفواد األفوٜ ِٚٓ ٔبؽ١خ ٔظوا ٌىْٛ ٘نٖ اٌطفوح ل١ٍٍخ اٌؾلٚس فٟ ٘نٖ إٌّبؽك ِمبه

ٌُ رىٓ ِٛعٛكح فٟ  Codon -88(C-T ) ,Codon 41\42(- TCTT )أفوٜ وبٔذ اٌطفواد 

٘نٖ اٌؼ١ٕبد اٌزٟ افند ٌٍلهاٍخ , ثطج١ؼخ اٌؾبي ال٠ؼٕٟ أْ ٘نٖ اٌطفواد ٌُ رىٓ ِٛعٛكح فٟ 

بؽك , ٚث١ٕذ ٔزبئظ اٌّؾبفظخ , ٚأ٠ؼب رئفن ثٕظو األػزجبه اٌؼلك اٌم١ًٍ ٌٍؼ١ٕبد فٟ ٘نٖ إٌّ

وبٔذ اٌزًٍََ األػٍٝ ِمبهٔخ ِغ اٌطفواد األفوٜ  IVS.I.5 ٚCodon 8\9اٌلهاٍخ أْ اٌطفوح 

 Codon 8\9 ٚlVS.I.5 ٚCodon 8اٌزٟ كهٍذ فٟ ػ١ٕبد اٌضال١ّ١ٍب . ٚ ٠ج١ٓ اٌغلٚي اٌطفوح 

ً فٟ ٍٚؾ اٌّؾبفظخ ٚشّبٌٙب ٚأشبهد ٔزبئظ اٌلهاٍخ اٌ ٝ أٔٛاع  وبٔذ اٌطفواد األوضو رٛى٠ؼب

ؽفواد ٌج١زب صال١ّ١ٍب فٟ ٍىبْ اٌّؾبفظخ رٛىػذ عغواف١ب فٟ شّبي اٌّؾبفظخ ٍٚٚطٙب ِغ رجب٠ٓ 

فٟ اٌغيء اٌغٕٛثٟ ِٓ اٌّؾبفظخ اٌنٞ ٠ىْٛ ٌٗ ربه٠ـ األطبثخ ثبٌّاله٠ب اٌنٞ ٠غؼٍٙب ماد ١ِيح 

 (, ٚػٕل ِمبهٔخ 2011ٚافوْٚ , Mok؛  Eefremov,2007أٔزمبئ١خ ػل ِوع اٌضال١ّ١ٍب )

رٍََالد اٌطفواد فٟ ِٕبؽك ِقزٍفخ ِٓ اٌّؾبفظخ ٠ش١و اٌٝ أْ رٛى٠غ األ١ٌالد ٌٍج١زب صال١ّ١ٍب 

لل أفزٍف فٟ وً ِٕطمخ ِٓ ِٕبؽك اٌّؾبفظخ ٚوبٔذ ٘نٖ إٌزبئظ ِشبهاً ا١ٌٙب فٟ كهاٍبد ٍبثمخ 

 ػٍٝ ٚر١وح ػلك اٌطفواد ٠قزٍف ِٓ ِٕطمخ اٌٝ أفوٜ ٚؽفواد اٌج١زب صال١ّ١ٍب غ١و ِزغبَٔخ ,

ٚأف١وا ٕ٘بن أّٔبؽ ِؾلكح اٌزٛى٠غ اٌزٟ ِٓ شؤٔٙب أْ رَبػل فٟ رؾل٠ل ِوع اٌضال١ّ١ٍب                      
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 (AI-Assadi  ,2007  ؛Lahiry , ْٚٚلل أعو٠ذ كهاٍخ ٌزؾل٠ل األٍبً  2008ٚافو , )

ٚ  IVS .I .5 (G-C)اٌغي٠ئٟ ٌج١زب صال١ّ١ٍب فٟ شّبي اٌؼواق , ٚوبٔذ رٍََالد اٌطفواد 

Codon 8\9  اٌزًٍََ األػٍٝ ِمبهٔخ ِغ رٍََالد اٌطفواد ٟ٘Codon 8  ٚCodon 30 

 اٌزٟ وبٔذ  Codon 8\9  ٚIVS.I.5ٚ٘نٖ إٌزبئظ رزٛافك ِغ اٌزٍََالد اٌؼب١ٌخ ٌٍطفواد 

وبٔذ رٍََالرٙب ِورفؼخ فمؾ فٟ ٍٚؾ   Codon 8ِٛعٛكح فٟ وً ِٕبؽك اٌؼواق ث١ّٕب اٌطفوح 

 ( .  2006ٚافوْٚ ,  AI-AIIawiاٌؼواق )
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ًٍٍب حبؼب س( حىزٌغ أنىاع انطفراث انظبهرة وغٍر انظبهرة انًسببت نًرض انثال11-4جذول )

 نألقعٍت انسكنٍت فً يحبفظت دٌبنى .

  

 

 

NT انؼذد انكبيم نهؼٍنبث = 

 

NP  = انؼٍنبث انخً ظهرث به انطفرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نىع انطفرة

 

 

 خبنقٍن

%   NP    NT 

انخبنص        

 %     NP      NT 

انًقذادٌت      

%     NP          NT 

 بهذروز

%     NP      NT 

بؼقىبت         

%     NP     NT 

IVS-I-5 (G-C) 33 1 3 100       5        5 93      15          16 94      17    18 93      27     29 

Codon 8/9 (+G) 33         1  3 0         0        5 12       2           16 22       4     18 10      3      29 

Codon-88 (C-T) 0        0 3 0         0        5 0           0 16 0        0     18 0       0      29 

Codon 15 (G-A) 0  0 3 0         0        5 0         0 16 8        1      18 6        2      29 

Codon-8 (-AA) 0 0 3 0          0        5 6           1 16 8          1     18      3         1      29 

Codon 30 (G-C) 33 1 3 0         0           5 0          0  16 0          0     18     0         0      29 

Codon 41/42 (-

TCTT) 

0 0  3 

 

0          0          5 0       0    16 0        0      18 0          0     29 
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إذ كانت النسبة األعمى لتواجد ىذه الطفرة في قضاء بمدروز وىذا يعني أن نسبة  % ,3بعقوبة 
تواجد المرض يعود إلى زواج األقارب بين العوائل وعدم أجراء فحوصات قبل الزواج لمعرفة 
نسبة التطابق بين األب واألم وىل األب أو األم حاممين لممرض في بعض المرضى قد تكون 

بة في عائمتيا وىي حممت صفة المرض وبعد الزواج وانتقل المرض إلى األم عندىا تاريخ اصا
ابنائو بالوراثة أو اصابة األب بالمرض وفي بعض الحاالت نالحظ أصابة األب واألم في مثل 

أطفال وفي بعض الحاالت  3أو  2ىذه العوائل نالحظ وجود أكثر من طفل مصاب بالمرض 
بالثالسيميا , ويمكن أن يشار إلى توزيع اآلليالت لبيتا  طفالن مصابانيموت عندىم طفل أو 

ثالسيميا وأختالفيا من منطقة إلى أخرى وكانت ىذه النتائج تدعم المالحظات السابقة التي 
أشارت إلى أن دراسة ىذه الطفرات تختمف من منطقة إلى أخرى وكانت ىناك انماط توزيع 

                                    خمفية عرقية محددة التي من شأنيا أن تساعد في تحديد أي 
(AI-Assadi,2007  ؛Lahiry , 2008واخرون ) 
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كشَبث انذو انبُؼبء و كشَبث انذو وجود ارتفاع في قيم بعض المؤشرات الدموية وهي  -1

انحًشاء و انهًُبحىكشَج و انظفُحبث انذيىَت فٍ انًشػً انًظببٍُ ببنثالسًُُب يمبسَت يغ 

 األشخبص األطحبء 

أسحفبع فٍ يؼذل لُى بؼغ انًؤششاث انكًُُبئُت انحُىَت فٍ انًشػً انًظببٍُ ببنثالسًُُب    -2

وكزنك يؤششاث وظبئف انكهُت يثم انُىسَب وصَبدة  ALTو  ALPو  ASTيثم أَضًَبث انكبذ 

وصَبدة فٍ َشبؽ انبُهُشوبٍُ واَخفبع فٍ لًُت انكهىكىص  UIBCو  TIBCفٍ لُى انحذَذ و 

 وانكشَبحٍُ .

فٍ هزِ انذساست حى ححذَذ انؼذَذ يٍ انطفشاث انخٍ حخخهف يٍ يدًىػت ػشلُت إنً أخشي  و  -3

ًُُب انًخخهفت فٍ ػذد يٍ سكبٌ يحبفظت دَبنً وكبَج حى ححذَذ سبغ ؽفشاث يٍ انبُخب ثالس

األكثش شُىػب يٍ ؽفشاث بُخب  Codon 8و  Codon 8\9و  IVS.I.5 (G-C)انطفشاث 

 Codonو  Codon -88ثالسًُُب فٍ يحبفظت دَبنً  وأَؼب بُُج َخبئح انذساست أٌ انطفشاث 

 وخىدهب بٍُ انًشػً فٍ يحبفظت دَبنً .  حعنى َه 42\41

فٍ هزِ انذساست هٍ حمُُت سشَؼت وبسُطت نزنك حؼخبش حمُُت  ARMS – PCRخذاو حمُُت اسخ -4

 خضَئُت لًُت نخشخُض يشع بُخب ثالسًُُب . 

حسب انًُبؽك بكبٌ انخىصَغ اندغشافٍ نهطفشاث بُخب ثالسًُُب فٍ يحبفظت دَبنً يخخهف  -5

ث بُخب ثالسًُُب وَأحٍ بهذِ اندغشافُت فمذ كبٌ لؼبء بؼمىبت هى انمؼبء األكثش حىاخذ نهطفشا

 لؼبء انًمذادَت و بهذسوص . 

ؽفشاث بُخب ثالسًُُب هٍ غُش يخدبَست ونُس نهب أٌ أًَبؽ حىصَغ يحذدة انخٍ يٍ شأَهب أٌ  -6

 حسبػذ فٍ ححذَذ أٌ خهفُت ػشلُت , وأَؼب لذ حكىٌ يخًبثهت األنُم أو يخخهفت األنُم . 
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حؼضَض اندهىد انبحثُت انؼهًُت انخٍ حسهؾ انؼىء ػهً اسخخذاو انخمُُبث اندضَئُت انحذَثت -1

 نالخخببس اندٍُُ وًَكٍ ححمُك رنك يٍ خالل صَبدة األَشطت انبحثُت . 

أَشبء لبػذة بُبَبث ألَىاع ؽفشاث بُخب ثالسًُُب فٍ انؼشاق وانذول انًدبوسة نًؼشفت أَىاع  -2

 فٍ انؼشاق ويذي حأثُشهب ػهً انسكبٌ .  انطفشاث انخٍ حُخشش

َُبغٍ إخشاء دساسبث يًبثهت  ألَىاع  خذَذة يٍ انطفشاث ببسخخذاو حمُُت حؼخُى انطفشة  -3

ثالسًُُب فٍ سكبٌ يحبفظت دَبنً  ورنك نبُبٌ أَىاع  ؽفشاث بُخب ARMS – PCRانًؼُذة 

وأَؼب ًَكٍ أسخخذاو حمُُت أخشي نخحذَذ انطفشاث انًسببت نًشع انثالسًُُب هٍ حمُُت                 

Real time PCR  . 

خخببساث لبم انضواج نًؼشفت ؽفشاث بُخب ثالسًُُب انًشخشكت وانطفشاث انُبدسة اَدب إخشاء  -4

 ببس طهت انمشابت بٍُ انؼىائم . فٍ األسش انخٍ نهب حبسَخ بًشع انثالسًُُب يغ األخز بُظش األػخ

َدب وػغ خطت ػالج يٍ لبم وصاسة انظحت وحشًم خًُغ انفئبث انؼًشَت يٍ يشػً  -5

انثالسًُُب دوٌ اسخثُبء يغ حمُُى كفبءة انؼالج ػٍ ؽشَك ػذو ظهىس األثبس اندبَبُت ػُذيب حؼطً 

 نهًشػً . 
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of DNA extracted between ( 1.8 – 2 ) and the use of seven valley 

specialized to detect mutations raster the following : IVS.I.5 (G-C) , 

Codon 8\9 (+G) , Codon 8 (-AA) , Codon -88 (C-T) , Codon 30 (G-C) , 

Codon 15 (G-A) , Codon 41\42 (-TCTT) , using Amplification Refractory 

Mutation System (ARMS – PCR ) the results showed that  mutations 

most common in diyala province are IVS.I.5(G-C) , Codon 8\9 (+G) , 

Codon 8(-AA) as for mutations Codon -88 and Codon 41\42 were 

observed its existence between patients in diyala , the results indicated the 

spread of mutation IVS.I.5 , Codon 8\9 in the center and south of the 

province and the mutations Codon 8 and  Codon 30 were spread in the 

north of the province only , the work nucleotide sequence gene B-Globin 

a person patient and healthy person found that there mutations bitmap of 

type deletion in gene B-Globin the person patient .                               

 



Summary                                                                                              II   
 

U\L , 141.73 ±58.33  U\L respectively there are very high statistically 

significant  differences at the level  p ≤0.01 in the rate values of these 

parameters between patients and healthy persons , except parameters 

UIBC , Fe if there are no differences significant at the rate of their value 

between patients and healthy persons , when the division of samples of 

the disease by gender study results showed a difference in of rise values 

parameters  in blood  for both males and females if there are no 

statistically significant differences in the rate of WBC in both male and 

female compared to the healthy person as for the rest of the parameters 

which is RBC , HGB , HCT there are significant differences at the level 

the statistical probability p ≤ 0.01 and p ≥0.05 for both male and females 

compared with  healthy persons  as for the PLT in males and there are no 

differences moral statistical between patients and healthy in females there 

are differences significant probability at the level p ≤ 0.01 between 

patients and healthy persons , as wall as the case for parameters 

biochemical at the division of the samples by gender the study results 

showed a difference in the rate of high rate this parameters  in the both 

male and female if there are differences moral statistical at the rate values 

 of TIBC , Creatinine , Urea , Glucose , UIBC , Fe , Bilirubin , AST , 

ALP statistical at probability at the level p ≤ 0.01 and p ≤ 0.1 for both 

male and female as for ALT in males no significant statistical differences 

between patients and healthy subjects and in females no significant 

differences  probability at the level p ≤0.01 , and for UIBC in females no 

significant statistical differences between patients and healthy persons 

and in males no significant differences of probability at the level  p ≤0.01 

, as for the study genetic molecular been isolated DNA chromosomal of 

the blood of persons living with the disease and blood healthy persons 

using several extraction Genetic DNA mini kit blood protocol the purity 



   I                                                                              Summary 

 

 
 

          The present work aimed to study some of the blood , chemical 

vitality  and molecular parameters for thalassemia patients in diyala  

province , the study included 72 patients with major beta thalassemia 

during the period from september 2015 until  may of 2016, were between 

 the age  of   1.5 to 32  years , as well as 32 suspected control group with 

out  genetic blood disease as acontrol and were between  the ages of 3 to 

25  year , The study  results showed a significant increase in the rate of 

blood parameters  values for patients ,  regardless of gender were as 

follows : (Leukocyte)  WBC=12.43 ±8.90  10 
9
\L ,  (Erythrocytes)             

RBC= 8.45 ±43.33   , (Hemoglobin) HGB= 8.40±1.29  g \ dL , 

(Haematocrit) HCT= 26.03±7,24 % , (Platelet count )PLT= 

486.19±233.62 10 
9
\L respectirely, but rate values of these parameters  

for control group  were as follows : WBC= 7.97±2.91   10 
9
\L , RBC= 

4.37±0.62   , HGB= 11.70±1.34  g\dl ,HCT= 34.88±4.50  % , PLT= 

246.46±79.97  10 
9
\L  respectively , there are very statistically  sighificant 

differences at the level  p ≤ 0.01 in the rate of the values for these 

parameters between patients and control except the rate values of  RBC 

there is no significant difference between patients and control group ,  

results of the study also showed  a significantly  increase in the rate 

values of  biochemical  parameters for patients  , regardless of genders  

were as follows : ALT= 29.53±23.74  U\L , TIBC= 58.62±24.98  , 

Creatine= 26.08±9.92  mmol\L , Urea=  3.96±0.89 mmol\L , Glucose= 

5.82  ±1.60 mmol\L ,  UIBC= 64.37±382.05 Umol\L , Fe= 35.43 ±12.25  

 Umol\L , Total Bilirubin= 28.59 ±18.58  Umol\L , AST= 33.40±15.04  

U\L ,  ALP= 184.87±73.06  U\L , but rate values  of these parameters  for 

control group  were as follows : 11.67 ±4.61  U\L , 81.41 ±3.38,  51.54 

±68.06 mmol\L , 2.36 ±1.03 mmol\L , 19.27 ±82.62 mmol\L , 61.36 

±9.48  Umol\L , 20.44±9.10  Umo\L , 7.88±3.86 Umol\L , 14.93± 3.38  



  Results and Discussion                                                                                       52  الفصل الرابع : النتائج والمناقشة   
 

 في مصل الدم  مجموعة السيطرةبين بالثالسيميا و( مقارنة بعض المؤشرات الكيميائية الحيوية بين المرضى المصا2-4الجدول )

P-value 
 patients (72 Paramtersالمرضى ) Control (32االصحاء )

M ±SD   M ±SD  
 

0.000** 11.67±4.61 29.53±23.74 1)Alanine Amino Transferase (ALT) (U/L) 

0.000** 14.93±3.38 33.40±15.04 2) Aspartate Transaminase (AST) (U/L)  

0.004** 14.93±3.38 184.87±73.06 
3) Al Kaline Phosphatase  ( ALP) (U/L) 

0.167 n,s  51.54±60.36 9.92±2.08 4)  Creatine (mmol/L) 

0.000** 2.36±1.03 3.96±0.89 5)Urea Nitrogen BUN (mmol/L)                 

0.002** 1.60±5.82 82.62±19.27 6) Glucose  (mmol/L)                                

0.000** 20.44±9.10 35.43±12.25 7)  Fe (Iron) (Umol/L) 

0.000** 81.41±3.38 58.62±24.98 8) TIBC                                                         

0.964 n.s 61.36±9.48 64.37±382.05 9) UIBC (Fe Binding) (Umol/L)                    

0.000** 7.88±3.86 28.59±18.58 10) Total Bilirubin (Umol/L)                        

  p= <0.01** فرق معنوي عالي 

  p= >0.05اليوجد فرق معنوي عند   p= <0.05                 ,NS*فرق معنوي عند 
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 في مصل الدم   مجموعة السيطرةبين بالثالسيميا وبين المرضى المصا تبعا للجنس ( مقارنة بعض المؤشرات الكيميائية الحيوية 4-4جدول )

P – value  

Females 

Females (32)  M 

± SD 

Control  (28) P – value  

Males 

Males (40)  

M±SD 

Control  (4) Parameters 

0.000 ** 26.868±18.171 11.391±4.689 0.202  ns 31.669±27.455 13.657 ± 4.026 ALT (U\L) 

0.001 ** 62.640±27.553 81.671±3.220 0.04 * 55.415±22.571 79.602 ± 4.468 TIBC 

0.000 ** 24.740±9.254 39.322±6.475 0.000 ** 27.157±10.422 137.120±190.605 Createnine 

(mmol\L) 

0.000 ** 3.909±0.887 2.367±1.060 0.001 ** 4.007±0.915   2.322 ± 0.964 Urea  

(mmol\L) 

0.006 ** 5.495±0.839 4.697±1.290 0.001** 6.091±1.982   121.312±233.792 Glucose 

(mmol\L 

0.572 ns 123.007±572.212 61.476±9.458 0.000 ** 17.464±19.978  60.545±11.089 UIBC 

(Umol\L) 

0.000** 33.885±14.406 20.493±9.286 0.003 ** 36.674±10.240  20.070± 9.103 Fe ( Umol\L) 

0.000 ** 26.082±13.804 8.239±3.966 0.026 * 30.613±21.626  5.365±1.692 Bilirubin 

(Umol\L) 

0.021 * 35.284±18.981 14.622±3.312 0.000 ** 31.650±12.053 14.983 ± 3.452 AST (U\L) 

0 .037 * 182.780±70.673 146.587±59.152 0.049 * 186.543±75.774 107.752±43.782 ALP (U\L) 

  P ≥0.05اليوجد فرق معنوي  P ≤ 0.5                    ,NS,  * يوجد فرق معنوي      P ≤0.01** يوجد فرق معنوي 
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 في مصل الدم  مجموعة السيطرةبين بالثالسيميا ومقارنة بعض المؤشرات الدموية بين المرضى المصا( 1-4الجدول ) 

P-value 

 Paramters (patients (72)المرضى  Control (32)السيطرة )

  M±SD  M ±SD  
 

0.007** 7.97±2.91 12.43 ±8.90 1) WBC (Leukocyte) (* 10^9/L)   

0.596n.s 0.62±4.37 8.45±43.33 2)RBC (Erythrocytes)             

0.000** 11.70 ±1.34 8.40 ±1.29 3) HGB (Hemoglobin) (g/dL)         

0.000** 34.88±4.50 26.03±7.24 4) HCT (Haematocrit) (%)             

0.000** 246.46±79.97 486.19±233.62 5) PLT (Platelet count ) (*10^9/L) 

 p=< 0.01** فرق معنوي عالي عند 

 p= >0.05= اليوجد فرق معنوي عند  p=< 0.05               ,n.s*فرق معنوي 
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 في مصل الدم  مجموعة السيطرةبين بالثالسيميا وبين المرضى المصا تبعا للجنس ( مقارنة بعض المؤشرات الدموية 3-4جدول )

 p= < 0.01** فرق معنوي عالي 

 p= > 0.01= اليوجد فرق معنوي  p= < 0.05               ,NSفرق معنوي *

  p–value       

             

Females(32) 

± SD             M 

Control(28) 

Females 

p–value Males(40)           

        SD±M 

Control(4) 

Males 

Parameters 

0.054  n.s  

     

11.459±8.585       8.110±2.862       

      

 

0.190  n.s 13.217±9.187 7.000±3.521 WBC (Leukocyte) 

*10^9 \L 

0.000  **   

      

3.460±0.766      4.403±0.598     0.014  * 3.275±0.649 4.172±0.833 RBC(Erythrocytes)  

0.000  **   

   

8.596±0.265      11.664±1.292 0.000  ** 8.260±1.096 11.975±1.887 HGB(Hemoglobin) 

g \dl 

0.001  **   

   

27.487±9.889      34.707±4.294 0.000  ** 24.871±3.825 36.150±6.415 HCT(Haematocrit) 

% 

0.000  **   

  

481.187±213.581   241.285±71.641 0.115  n.s 490.200±251.139 282.750±133.764 PLT(platelet 

count) *10^9 \L 


