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ىددت ا الترا ددة الةاليدددة الددل غةتيدددت الغةيددراا التمويدددة الغدد  غتددداةل االتددابة بمدددر  الغيددال الكبدددت  
عن طريق ترا ة بع  المغةيراا التموية لمجموعة من المرضل ومقارنغيا بمجموعة مدن   Bالفايرو   نوع 

 B( متدال بمدر  الغيدال الكبدت الفايرو د  ندوع 100جمعا عيناا التم من ) .االتةاء كمجموعة  يطرة
( عينددة تم خاددااح اتددةاء كمجموعددة  دديطرة واجددري عمييددا ااغبدداراات العددت الكمدد  والغفريقدد  ا يددا 100و)
تم البي  وعت ا يا الدتم الةمدر وغقدتير غركيده الييموكمدوبين وةجدم الدتم المضدةوط ومعدتل غر ديل كريداا ال

وغوتدما الترا دة الدل  .التم الةمر وعدتت التدفيةاا التمويدة وكدتلك غدم ة دال مكادراا كريداا الدتم الةمدر
الممفيدة وانافدا   دد   وجدوت  دروق معنويدة  دد  ن دل الا يدا البددي  ات وجدت ارغفداع معنددوي  د  ن دبة الا يددا

ن ددبة الا يددا المغعاتلددة والا يددا وةيددتة الاميددة  دديم لددم غغةيددر ن ددبة ا يددا القاعتيددة وال الةامضددية ولددم غ ددجل 
كمدا  دجل ارغفداع معندوي  د   . روق معنوية    العتت الكم  لما يا البي  بين مجدوعغ  المرضدل وال ديطرة

بدين مجمدوعغ  المرضدل وال ديطرة بالن دبة لمعدتت الكمد      ةين لم غ جل  روق معنويدة .ESRقيمة ااغبار 
 PCVلكريددداا الدددتم الةمدددر وعدددتت التدددفيةاا التمويدددة وغركيددده الييموكمدددوبين وااغبدددار ةجدددم الدددتم المضدددةوط 

 .وكتلك مكاراا ا يا التم الةمر

 

 الكلمات المفتاحية:
 ، Bالغيال الكبت الفايرو   نوع 

   ،المغةيراا التمية 
 .مةا ظة االنبار

  

 

 

 

 

 

 

 مقدمة: ال
ماكمة تةية كبيرة عمل  Bيعت الغيال الكبت الفايرو   نوع 

 Liverوي بل مضاعفاا اطيرة منيا غميف الكبت  ،م غوى العالم

fibrosis  و رطان الكبت ،Carcinoma (1)  مما يكتي الل ن بة
و ينغار مر  الغيال الكبت  .(2)و ياا عالية بين المرضل المتابين 

باكل وا ع عمل م غوى العالم ات يمكن غتنيف انغاار  Bالفايرو   
بة ل عتت اإلتاباا ون بغيا  المر  عالميا الل ث ثة أنماط  وبائية

 (Intermediate) ومغو ط   (High)المئوية إلل نمط انغاار عال  
ات يقع العراق    منطقة الوبائية المغو طدة  (3) (Low)ومناف  

 .(4)% 2-4غراوةا ن بة االتابة بالمر  بين
 

 
* Corresponding author at: University of Anbar / College of 

Science  .E-mail address: mohammedqais1975@yahoo.com 

 

وغعت مةا ظة االنبار من المناطق الغ  غغركه  ييا ن بة 
ب بل  اتابة بمر  الغيال الكبت الفايرو   اكثر من المناطق االارى

ضمن   Bيتنف  ايروس الغيال الكبدددت نوع .(5) قمة الوع  التة 
غمغاه  Orthohepadnavirusجنس   Hepadnaviridaeعائمدددة 

 ايرو اا ىته العائمة بالقترة العالية عمل اتابة ا يا الكبت بالترجة 
  .((6اال اس  واعتاتا قميمة من ىته العائمة غتيل الكمية والبنكرياس 

لغيال والغنار غكتي الل اضعاف الان اتابة ا يا الكبت با
 كبت عمل القيام بوظائفو واىم ىته الوظائف ى  غنظيم البيئةقترة ال

ات يقوم الكبت  .(7)التاامية لمج م عن طريق ال يطرة عمل مكوناا التم
مثل )الفايبرينوجين( بانغاج معظم مكوناا التم من بروغيناا الغاثر 

غواهن بين غراكيه ىته البروغيناا وان ال)الييبارين( وبروغيناا منع الغاثر
كتلك   (8)عمل التم باكمو ال ائل وبتلك يكتي وظائفو اليامة غةا ظ
البي  وكرياا التم غنظيم اعتات الا يا التموية الكبت    ي اىم 

mailto:mohammedqais1975@yahoo.com
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يم    عممية نقل المويقوم الكبت بانغاج الييموكموبين كما  .الةمر
ويبنل واىم مكون من مكوناا كرياا التم الةمر الةاهاا بين االن جة 

باكل ا ا      ا يا الكبت وينقل الل نااع العظم ليتال    بناء 
كما يقوم الكبت بغنظيم عممية انغاج التفيةاا  .(9)اا التم الةمر كري

التي ي اىم     Thrombopoietinالتموية وتلك من ا ل انغاج 
لمغاظ  والغك ر لغكوين  Megakaryocyteغةفيه الا يا العم قة 

وغ اىم التفيةاا التموية مع بروغيناا  .(10) التفيةاا التموية
  .(7)الغاثر االارى المنغجة من ا يا الكبت    اغمام عممية غاثر التم 

 
 ق العمل:ائطر 

يرو   نوع اعيناا التم من مرضل الغيال الكبت الف اجمع
B     ماغمف اقضية مةا ظة االنبارمن المراجعين لمراكه نقل التم. 

بطريقة من االتابة بالمر   لمغأكتااغبار  تل المتل واجري عميو 
ااتا  .HBs Agلمكاف عن الم غضت ال طة   عتةاالليها با غاتام 

واجري عمييا  EDTAكمية من التم    انبوبة ةاوية عمل ماتة 
التم العت الكم  والغفريق  لا يا  التموية والغ  امما ت اغبارااالا

عتت التفيةاا  وغقتير RBCsعتت الكرياا الةمر  ، WBCsالبي 
غقتير غركيه وكتلك غم  (11) وة ل الطريقة الموتو ة    التموية

يل  وااغبار معتل غر  PCVغقتير ةجم التم المضةوط  ،الييموكموبين
 غم ة ال مكاراا كرياا التم الةمركتلك و   ESRالةمر الكرياا

(MCHC, MCV, MCH)
غم غةميل البياناا اةتائية با غاتام  .(12)

لممقارنة بين مجموعغ   T-testبااغبار   SPSS ver. 18برنامج 
اةغمال عنت م غوى  ة المغو طااوااغبرا معنوي .المرضل وال يطرة

(P<0.05)  وأجريا المقارنة بين مغو طاا المعام ا با غعمال ااغبار
بإاغبار   Least  Significant Difference (LSD)اقل  رق معنوي 

   ( (P<0.05يةعنت م غوى اةغمال    .Duncunتنكن 
 

 : والمناقشة النتائج
الموضح    الغةميل االةتائ  لنغائج ىته الترا ة اظير 

البي  التم  عتم وجوت  روق معنوية    العتت الكم  لا يا( 1جتول )
 ((P≤0.05عنت م غوى اةغمالية بين مجموعغ  المرضل وال يطرة 

البي  التم  جل ااغبار العت الغفريق  لا يا  ةين   ( 1)اكل 
ق معنوية بين المجموعغين و ااغ ف    ن ل ىته الا يا ات  جما  ر 

والا يا وةيتة النواة   Lymphocytes   ن ل الا يا الممفية

Monocytes والا يا المغعاتلةNeutrophils  ( 4,3,2اكل )   
والا يا   Basophilsالقاعتيةةين لم غ جل ن ل الا يا 

 روقًا معنوية بين مجموعغ  المرضل   Eosinophilsالةامضية
وا ق نغائج ترا غنا الةالية مع ما غوتما اليو غغو ( 6,5اكل ) وال يطرة
التي وجت هياتة     (14) وغاالف ما غوتما اليو ترا ة (13)و( 1) ترا ة

المرضل مقارنة بمجموعة  العتت الكم  لما يا البي  عنت مجموعة
نواع الان العتت الكم  لما يا البي     ةالة غواهن بين ا .ال يطرة

لتا  ان النقح    اةت انواع الا يا عاتة ما ما يا البي  الماغمفة ل
 يكون متةوبا بهياتة ن بة نوع اار من الا يا البي  

. غغرا ق مع (15)
فية وانافا     عتت مارغفاع    ن بة الا يا الم االتابة الفايرو ية

الا يا المغعاتلة والا يا وةيتة النواة نغيجة اال غجابة المناعية ل تابة 
ات غكتي ا غجابة الجياه المناع  الل غةفيه انغاج ونضج  الفايرو ية

الا يا الممفية وغةوليا الل ا يا ب همية النغاج االج ام المضاتة مما 
مغعاتلة والا يا وةيتة الالل هياتة عتتىا    ةين غاارك الا يا  يكتي

النواة    المناعة الاموية ةيث غقوم بعممة الغيام وغةميل الا يا 
وىتا يوا ق ما غوتما اليو  .(16) ن بة ىته الا يا لالمتابة وبتلك غق
ناا الترا ة وجوت االغةميل االةتائ  لبي كما اظير .الترا ة الةالية

 ESRارغفاع معنوي    قيمة ااغبار معتل غر يل كرياا التم الةمر 
وىتا يغوا ق مع ما ااار ( 7اكل ) بين مجموعغ  المرضل وال يطرة 

غفاع يعوت الل ا غجابة الجياه المناع  وهياتة ر وىتا اال (18) و (17)اليو 
انغاج االج ام المضاتة والغ  غكتي الل هياتة كثا ة الب هما مما ي بل 

اما بالن بة لعتت كرياا التم  .(19)هياتة    غر يل كرياا التم الةمر 
لكرياا بين مجموعغ  ا روق معنوية    عتت   مم غ جلالةمر 

ب يط    انغاج  لمكبت توروىتا يف ر بان ( 8)اكل  المرضل وال يطرة 
ويغمثل توره اال اس    اهالة الا يا الميغة وغير  ا يا التم الةمر

  Reticulo Endothelial Systemال وية من التم من ا ل نظام 
لتا  ان غضرر ا يا الكبت نغيجة االتابة بمر  الغيال الكبت 

كما اظيرا  .(9) التم الةمر الفايرو   ال غكثر عمل عممية انغاج كرياا
 ((PCVنغائج ترا غنا الةالية عتم وجوت  روق معنوية    قيمة ااغبار 

)اكل  بين مجموعغ  المرضل وال يطرة (Hb)بين التم و مكو وغركيه ىيم
والغ   (18) ترا ة وياالف ما غوتما (20)يغفق مع ترا ة  وىتا (10,9

وةجم ا يا التم المضةوطة  ااارا الل انافا  غركيه الييموكموبين
مقارنة مع غركيهه     B   تم مرضل الغيال الكبت الفايرو   نوع 

مقياس  (PCV)ااغبار ةجم التم المضةوط  يعت .مجموعة ال يطرة
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لةجم وعتت ا يا التم وبما انو ال غوجت  روق معنوية    عتت كرياا 
بمر  الغيال  باإلتابة غغأثرال  PCV))قيمة التم الةمر لتا  ان 

وكتلك لم غ جل  .الكبت الفايرو   وكتلك غركيه الييموكموبين    التم
 روق معنوية بين مجموعغ  المرضل وال يطرة بالن بة لعتت التفيةاا 

 (14) ااار اليو وىتا يوا ق ما( 11)اكل  (Platelets count)التموية 
من عتم غةير عتت التفيةاا التموية لتى المرضل المتابين بالغيال 

التي ااار الل انافا  عتت  (7)وغغعار  مع  Bالكبت الفايرو   نوع 
عنت المتابين بامرا  الكبت الفايرو ية نغيجة  ةالتفيةاا التموي

التي يةفه  Thrombopoeitinغضرر ا يا الكبت وعجهىا عن انغاج 
كتلك لم  .قة ونااع العظم لغكوين التفيةاا التمويةالا يا العم 

بة لمكاراا  غ جل  روق معنوية بين مجموعغ  المرضل وال يطرة بالن
( عمل 14,13,12)اكل  (MCHC, MCV, MCH)كرياا التم 

كون العتت الكم  لكرياا التم لم يغةير بين المجموعغين وبتلك لم الغوال  
 .بين المجموعغين قيمة ىته المكاراا غغأثر

 الدموية لمجموعتي المرضى والسيطرة االختبارات( يبين نتائج 1جدول )

 factor Mean المتغيرات

Std. 

Error 

Mean 

Hb (g/dl) 
Patient 13.58 0.19 

control 13.59 0.31 

RBCs 

(Cell/mm3) 

Patient 5067500.00 38474.68 

control 5060000.00 61729.46 

PCV % 
Patient 43.71 0.62 

control 43.60 0.99 

ESR (mm/hr) 
Patient 23.44 0.81 

control 10.40 0.95 

MCH (pg) 
Patient 26.98 0.47 

control 26.96 0.74 

MCV (fl) 
Patient 86.84 1.55 

control 86.48 2.38 

MCHC (%) 
Patient 31.09 0.07 

control 31.17 0.03 

WBCs  count 

(Cell/mm3) 

Patient 7595.00 225.76 

control 7480.00 468.68 

Neutrophils 

% 

Patient 35.24 1.20 

control 52.30 1.10 

Lymphocytes 

% 

Patient 52.94 1.35 

control 34.40 0.87 

Monocytes % 
Patient 7.96 0.45 

control 10.20 0.62 

Eosinophils 

% 

Patient 3.25 0.18 

control 3.15 0.37 

Basophils % 
Patient 0.61 0.05 

control 0.45 0.11 

Plat * 10^9 

(Plate/L) 

Patient 316.39 11.41 

control 318.00 32.18 

 

 
 ( معدل عدد كريات الدم البيض لمجموعة المرضى والسيطرة1شكل )

 والسيطرة( معدل نسبة الخاليا الممفية لمجموعة المرضى 2شكل )

 لمجموعة المرضى والسيطرة نسبة الخاليا وحيدة النواة( معدل 3شكل )
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 لمجموعة المرضى والسيطرة المتعادلة( معدل نسبة الخاليا 4شكل )

 ( معدل نسبة الخاليا القاعدية لمجموعة المرضى والسيطرة5شكل )

 
 ( معدل نسبة الخاليا الحامضية لمجموعة المرضى والسيطرة6شكل )

 ( معدل ترسيب كريات الدم الحمر لمجموعة المرضى والسيطرة7شكل )

 ( معدل عدد كريات الدم الحمر لمجموعة المرضى والسيطرة8شكل )

 ( معدل حجم الدم المضغوط لمجموعة المرضى والسيطرة9شكل )



P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2015 ,( 9), ( 1 ) :14-19 

 

41 

 ( معدل تركيز الهيموكموبين لمجموعة المرضى والسيطرة10شكل )

 الصفيحات الدموية لمجموعة المرضى والسيطرة( معدل عدد 11شكل )

 الهيموكموبين الكريي لمجموعة المرضى والسيطرة كمية( معدل 12شكل )

 ( معدل حجم كريات الدم الحمر لمجموعة المرضى والسيطرة13شكل )

 ( معدل تركيز الهيموكموبين الكريي لمجموعة المرضى والسيطرة14شكل )
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Abstract :  

     This work study the different changes of blood disease with hepatitis B and compared with control group.

Blood samples taken from One hundred with Hepatitis B، and compared with One hundred blood sample taken from 

healthy people to study :count total and differential white blood cells، Red blood cells count، Assess the concentration 

Hemoglobin، Packed Cells Volume، Erythrocytes Sedimentation Rate، Estimate number of platelets and the RBCs 

Indices. This work showed significant differences in WBCs differential as found high moral in the percentage of 

lymphocytes and a decrease in the proportion of cells Neutrophils and Monocytes and the proportion cells of the 

Basophisls nor Eosinophils. there was no significant differences in the total number of WBC between patients and 

control. Also recorded a significant rise in the value of ESR test. While no significant differences were recorded 

between the two groups of patients and control for the total number of red blood cells, platelets, concentration 

Hemoglobin and the PCV test, as well as indicators of red blood cells. 
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