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دراسة مقارنة لمستويات الكولسترول والبروتين الكلي بين دم الحبل السري للطفل        
 .ومستوياتها في دم األم

 *رشيد محمد رشيد         الراوي**خالد فاروق         *مثنى محمد عواد

 جامعة االنبار -* كلية التربية
 جامعة االنبار -م** كلية العلو

 
 

 

 

 :معلومات البحث
 

 الخالصة: 
 21/1/2008يخ التسليم: تار

 23/7/2008تاريخ القبول: 

 2012/    06 /14  تاريخ النشر:

DOI: 10.37652/juaps.2008.15356 

اة تضمممنا الارا ممة ت مماير م ممتوت الكول ممترول الكلمما والبممروتيا الكلمما امما ام ا م مماا   نمما  المموال 
قمة بينا الارا مة عمام وجموا عا عينة(. 90عينة( وم ارنته مع ا طفال المولوايا حاي ا ل ؤال  الن ا  ) 90)

ارتبممممماط بممممميا م مممممتوياا الكول مممممترول الكلممممما اممممما ام ا م ممممماا وم مممممتوياته اممممما ام الحبمممممل ال مممممر  ل طفمممممال 
(r=0.185 (كذلك الحال بالن بة لم توياا البروتيا الكلا )r = 0.151.) 

( بميا م متوياا الكول مترول الكلما اما ام ا م ماا بمعمال بلم  p  0.01انما الفمروم معنويمة ) ك
(180.3  22.42 ملغممم )مللتممر وم ممتوياته امما ام الحبممل ال ممر  ل طفممال حمماي و المموالاة بمعممال بلمم  100 
(156.75  11.84 ملغم )معنويمة)  روقما  مللتر. ما بالن بة لم توياا البروتيا الكلما المم يكما كنماك ا 100

p0.01( بمميا م ممتوياته امما ام ا م مماا   نمما  المموالاة و طفممال ا المولمموايا حمماي ا   ذ كمماا بمعممال )6.36  
 .مللتر على التوالا 100( غم  0.86 7.35)مللتر و 100( غم 0.73
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 المقدمة:
 ا ام الحبممل ال ممر  كممو الممام المتب مما امما المسمميمة وحبممل ال ممرة  

بعمما المموالاة ويممتم تجميعممه مباسممرة بعمما انممل المولمموا عمما المسمميمة والحبممل 

ويعا كذا المام م مما  مما الناحيمة العلميمة  ذ انمه يسمكل  حما  المتنل ب رته،

 متوياا بعم  المناار الم مة والحيوية الغنية بالخايا الجذعية كمما  ا م

المتغيممممراا الكيموحيويممممة والامويممممة ايممممه يمكمممما  ا تعكمممم  م ممممتوت التج يمممم  

الحانممل ممما ام  الم  لممى الجنمميا   نمما  مراحممل الحمممل اضمما عمما  عطمما  

 .(1)اكرة عا حالة الطفل   نا  الوالاة.
 

* Corresponding author at: College of Science - Anbar University  

, Iraq; 

 ORCID:  
E-mail address: kfwi71@yahoo.com 

 

 ا نورة الام اا الحبل ال مر  يمكما  ا تمرتبط بتغيمراا طويلمة 

، ويعممما الكول مممترول (2)ا مممما اممما الوالممما ل االيضمممية للفمممرا مممما بعممما الممموالاة

ممما المكونمماا الغذا يممة الم مممة لكممل ممما  الم الحامممل والجنمميا ، والبممروتيا 

 حما مكونمماا  غسمية الخايمما الحيوانيمة، والج ي ممة ا  مما  االكول مترول كممو 

لبنمما  ال رمونمماا ال ممتيروياية، وعلممى الممرغم ممما  ا ن ممبة ممما الكول ممترول 

تستم ما المواا الغذا ية ااا معالمه يننع ما قبل الكبا و ن مجة  خمرت ، 

حمممممل الكول مممممترول اممممما الممممام علمممممى ج ي ممممماا تمممماعى البروتينممممماا الاكنيمممممة ي

Lipoprotein (3) والكول ممترول المختمم ل مضممااا  ل ك مماة وم يممل للجممذور.

والبيروك يااا اا الحاالا الطبيعية  ذ يعمل علمى  Free Radicalالحرة 
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ا حماية  غسية الخايا ما تأ ير العوامل المامرة للجذور الحمرة وحمايمة الفمر 

 (4)ما حاوث الذبحة النارية وال رطاا وتأ يراا  خرت.

 4000-3000ينتج الكول ترول اا الكبا بمعال يتراوح مما بميا 

لفعاليممماا الجمممذور الحمممرة اممما  ملغمممم يوميممما  ويعممما م مممتوت الكول مممترول مؤسمممرا  

غيممر  ا االرتفمماع العممالا لم ممتوت الكول ممترول يعمما عامممل خطممورة  ،الج ممم

وتعتمممما م مممتوياا الكول مممترول الكلممما وم مممتوياا   ممممرا  ال لمممج التاجيمممة

HDL- كول ممممممترول وLDL-ول ممممممترول امممممما ت مممممماير خطممممممورة ا نممممممابة ك

 (5)بأمرا  ال لج التاجية والجلطة ال لبية.

تممممرتبط  hypercholesterolemia ا حالممممة اممممرط الكول ممممترول 

بتليممل الكبمما وامممرا  العجمم  الكلممو  والبنكريمما  وتضممخم البرو ممتاا وقلممة 

ارقيممة وعممام ال مميطرة علممى ال ممكر  وا اممماا علممى الكحممول وال مممنة  اممرا  ال

بينممما تممرتبط  ،ا كبيممرة ممما الكول ممترول امما الغممذا اضمما عمما تنمماول كميمما

بحممماوث المممن د الحممماا  hypocholesterolemiaحالمممة قلمممة الكول مممترول 

البروتيناا وبع   مرا  الكبا الحاا وارط الارقية وا ر الام   نواعلبع  

 (1)الحااة. الحروم الساياة وااللت اباالم ما وا

 ممما البروتينمماا اتتكمموا ممما وحممااا   ا ممية كمما ا حممما  ا مينيممة والتمما 

ينتج عا كام ا اضاا نتروجينية ضارة واكم كذه الفضماا كما االمونيما 

التمما تتحممول امما الكبمما  لممى يوريمما با ضممااة  لممى الكريمماتنييا الممذ  يعمما ممما 

 (6)البروتينية.الفضاا النتروجينية غير 

يسممكل البممروتيا  حمما المركبمماا الم مممة التمما تتكمموا من مما  غسممية 

معالمممم  ن مممجة و عضممما  الج مممم. يعممما  كمممما انمممه يممماخل اممما تركيمممج الخايممما

البممروتيا الكلمما م يا مما  للمحتمموت ا جمممالا للبممروتيا امما الممام واا م ممتوياا 

 البممممروتيا الكلمممما ت ممممتعمل للااللممممة علممممى حالممممة التغذيممممة وتسممممخيد بعمممم 

،  ذ  ا (7)ا عمممرا  ل ممممرا  الكلويمممة  و  مممو  التغذيمممة وا ورام ال مممرطانية

م توياا البروتيا يحتمل  ا ترتفع نتيجة الجفال والت يؤ وا   ال ومر  

والحممما  ال ممكر  وتممنخف  م ممتوياا  Addison,s diseaseااي مموا 

البممروتيا امما حالممة ا مممرا  الكلويممة واحتبمما  ا ممماح والحممروم السمماياة 

ونمم ل الممام وا  مم ال الحمماا و ممو  االمتنمماد المعممو  ون نمماا البممروتيا 

 (9()8)السايا.

ومممما الجممماير بالمممذكر  ا العايممما مممما  نمممواع البروتينممماا اممما المممام 

يمكمما  ا تعمما مؤسممرا  حيويمما  عمما حالممة الك يممر ممما المركبمماا ا خممرت وم ممال 

ليمممة المممذ  يمكممما  ا يعكممم  الكميمممة الك Leptinعلمممى ذلمممك بمممروتيا اللبتممميا 

 .(2)للن يج الاكنا اا الج م 

ت ممممال كمممممذه الارا ممممة  لمممممى ت مممماير وم ارنمممممة م ممممتوياا البمممممروتيا 

والكول مترول الكلمما لكممل ممما ام االم   نما  المموالاة وام الحبممل ال ممر  للطفممل 

ومحاولة التعرل على طبيعمة العاقمة بميا م متوت كمل متغيمر  المولوا ل ا ،

 بم تواه اا ام الطفل اا ام  الم 

 

 ق العمل:طرائ
 لدما: جمع وحفظ نماذج -1

جمعا نماذج الارا مة للفتمرة مما سم ر ح يمراا  لمى سم ر تسمريا 

، وتمم جممع نمماذج المام الوريمما  مما الن ما  اما نمالة المموالاة 2007ا ول 

اقي ممة بعمما المموالاة  20 – 15 )م تسممفى الرممماا  للن مما ية وا طفممال( خممال

حمماي ا ممما الحبممل ال ممر  بعمما ،امما حمميا تممم جمممع الممام ل طفممال المولمموايا 

 90قطعمممه ومممما الج مممة ال ريبمممة مممما ج مممم ا م بعممما الممموالاة مباسمممرة بواقمممع 

نموذجا  لكا المجموعتيا .  م وضعا النماذج اا  نبوبمة با متيكية ناليفمة 

ذاا غطا  محكم لفنل منل الام وما  م  جرا  االختباراا الكيموحيويمة 

ا يعانيا ما  مرا  ورا ية و  ممرا  .)تم ا تبعاا الن ا  الماخناا واللوات
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الكبا والطحمال والج ما  ال ضمما و ممرا  الغماة الارقيمة والج ما  العنمبا 

 وال لج وال كر ( 

توضممممع نممممماذج الممممام المممممأخوذ امممما  لولغممممر  تحضممممير المنمممم 

ذه ا نابيمج بنمورة  ماكنة اما ، وتترك ك Plain – tubesا نابيج الجااة 

توضممع امما ج مما  الطممرا المركمم   ب ممرعة ،  ممم  م 25 ارجممة حممرارة الغراممة

المنممل ) الممذ   ذلممك ي ممحج بعمما اقي ممة . 15، لممماة  اقي ممة \اورة  3000

يال مر بسمكل محلممول انمفر را ممم خمالا ممما كريماا الممام الحممر ( بو مماطة 

ويوضمع اما  نبوبمة با متيكية  مم يحفمال امما  Micropipetteمانمة اقي مة 

 .المجماة لحيا  جرا  الفحوناا الكيموحيوية 

 قدير الكولسترول في المصل. ت: -2
لت اير الكول مترول الكلما Enzymatic Method اتبعا الطري ة ا ن يمية

 (10) ا يطالية. GIESSEاا المنل با تخاام العبوة الجاك ة ما سركة 

 تين الكلي في المصل.تقدير البرو  :-3 
 لت ممماير البمممروتيا الكلممما اممما Biuret Method اتبعممما طري مممة بايوريممما

 (11) المنل.

 :التحليل اإلحصائي.-4
( بنالممام CRDا متعمل تنممميم تحليممل التجمارج العسمموا ا التممام )

التجارج العملية ح ج عاا عوامل التجربة وقورنما متو مطاا المعماماا 

( 0.01( عنمما م ممتوت احتماليمممة )LSDبا ممتعمال قيمممة اقممل اممرم معنممو  )

اقمة بميا المتغيمراا كما تم ح اج معامل االرتباط الخطما للكسمل عما الع

 (12)المارو ة .

 
 النتائج والمناقشة:

تضمممنا الارا ممة ت مماير م ممتوياا الكول ممترول الكلمما وم ممتوياا 

البممروتيا الكلمما امما منممل ام ا م مماا   نمما  المموالاة و طفممال ا ممما الحبممل 

( نممموذج ممما ا م مماا و طفممال ا حمماي و المموالاة الوااممايا 90ال ممر  بواقممع )

  للن مما ية وا طفممال للفتممرة ممما ح يممراا ولغايممة تسممريا  لممى م تسممفى الرممماا

 .2007ا ول عام 

بينمممممما الارا ممممممة عمممممممام وجمممممموا عاقممممممة ارتبممممممماط بمممممميا م مممممممتوياا 

  نمما  المموالاة وم ممتوياته امما ام الحبممل  الكول ممترول الكلمما امما ام ا م مماا

(،كمذلك لمم 1سمكل ) (1( جماول )r = 0.185ال مر  وبمعاممل ارتبماط بلم  )

ارتباط بيا م توياا البروتيا الكلما اما ام ا م ماا وام  تكا كناك عاقة

( 1(، جماول ) r = 0.151الحبمل ال مر  ل طفمال وبمعاممل ارتبماط بلم  ) 

 (2سكل )

كمممممما بينممممما الارا مممممة  ا م مممممتوياا الكول مممممترول الكلممممما اممممما ام 

مللتمر  100( ملغمم  22.42 180.3ا م اا   نا  الوالاة كانا بمعمال )

مللتممممر بينممممما كانمممما بمعممممال  100( ملغممممم 212-123وبمممممات تممممراوح بمممميا )

(156.75  11.84 ملغم )( 210-125مللتمر وبممات تمراوح بميا ) 100

مللتر اا ام الحبل ال ر  ل طفال حاي و الوالاة وبفرم معنمو   100ملغم 

 (.3( سكل)2(،جاول )p  0.01)  عنا م توت
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 p وعلممى العكمم  ممما ذلممك لممم تكمما كنمماك اممروم معنويممة ) 

  6.36( بمميا م ممتوياا البممروتيا الكلمما امما ام ا م مماا) بمعممال )0.01

مللتممر(  100( غممم 8.2-4.4مللتممر وبمممات تممراوح بمميا ) 100( غممم 0.73

(  0.86 7.35وم مممتوياته اممما ام الحبمممل ال مممر  اممما ا طفمممال) بمعمممال )

مللتممر( . جمماول  100( غممم 8.6-5.0مللتممر وبمممات تممراوح بمميا ) 100غممم 

 (.4( سكل )2)

لحمممل عمليممة ا مملجية طبيعيممة تسممكل ج مماا  طبيعيمما  مضممااا  يعمما ا

 لى ا ناث الحوامل مما يتوجج على الج مم الت يمؤ لمه واليفيما  لمواكبمة كمذا 

والتغيممراا التمما تنمماحج الحمممل ت ممال  لممى التوايممم  (13)الج مما ا ضممااا 

بيا احتياجاا الجنيا واالم الحامل وتكوا كذه التغيمراا ايضمية وكرمونيمة، 

ال ال من ما المحااالمة علمى الحممل  ةم ل تكيفاا ا يولوجية ضروريوكا ت

حتممى ن ايممة الفتممرة الا مممة ووضممع مولمموا  ممليم يمكنممه العممي  والب مما  خممارج 

.  ا ال مميم الطبيعيممة لم ممتوياا الكول ممترول الكلمما امما المنممل (14)رحممم  الم

( ملغمم 200-170مللتر للبمالغيا و ) 100( ملغم 200-140تتراوح بيا )

مللتممر ل طفممال، امما حمميا  ا م ممتوياا البممروتيا الكلمما امما منممل  100 

مللتممممر ل طفممممال والبممممالغيا علممممى حمممما  100( غممممم  8-6الممممام تتممممراوح بمممميا)

 (16(،)15) وا .

تباينما النتمما ج التمما تمم الحنممول علي مما امما ارا متنا مممع ممما ذكممر 

 لم ارنة م توت الكول ترول الكلا اا ام ا م اا وام الحبمل (17)اا ارا ة

ال مممر  ل طفمممال حممماي و الممموالاة  ذ بلغممما م مممتوياته اممما ام ا م ممماا بممممات 

(  54.8 269مللتمممر بمعمممال بلممم ) 100( ملغمممم  400-165تمممراوح بممميا )

مللتممر بينممما كمماا م ممتواه امما ام الحبممل ال ممر  ل طفممال بمممات  100ملغممم 

(  15.4 84.8مللتمممر وبمعمممال بلممم  ) 100( ملغمممم 117-42تمممراوح بممميا)

تر، كما بينا نف  الارا ة الممذكورة وجموا تمارج معنمو  بميا ملل 100ملغم 

م ممتوت الكول ممترول الكلمما امما ام ا م مماا وم ممتواه امما ام الحبممل ال ممر  

ل طفال وكذلك عام وجموا عاقمة ارتبماط بميا م متوياا الكول مترول الكلما 

اا ام ا م اا وا طفال حاي و الوالاة وكذا متواام مع ما تم التونل  ليه 

را ممتنا الحاليممة.اا حمميا بينمما ارا ممة  خممرت  ا م ممتوياا الكول ممترول امما ا

الكلمما امما ام الحبممل ال ممر  كانمما اقممل ممما تلممك الموجممواة امما با ممما الممام 

ا ا  وضمحا  ا م متوت الكول مترول الكلما  (20) ما ارا ة( 19( ،)18)للبالغيا.

 قبممل يمم ااا بعمما المموالاة ،حيممث  ا م ممتوياته عنمما ا طفممال المولمموايا حمماي ا  

الموعممما المحمممماا لمممموالات م تكممموا مسمممماب ة  و اقممممل مممما تلممممك الماحالممممة امممما 

ا طفال المولموايا حماي ا  ضمما اتمرة الحممل الطبيعما. بينمما  سمارا ارا مة 

علممى  طفممال خمماج مولمموايا قبممل الموعمما المحمماا بممأا م ممتوياا الكول ممترول 

الكلممما ارتفعممما بنمممورة جوكريمممة عممما تلمممك الم مممجلة اممما مجموعمممة ا طفمممال 
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المولمممممموايا امممممما الموعمممممما المحمممممماا ،ويعمممممموا ال ممممممبج امممممما ن نمممممماا م ممممممتوت 

الكول ممترول الكلمما  لممى ال ممحج المت ايمما ممما قبممل الغمماة االاريناليممة الجنينيممة 

.كمممما  وضمممحا ارا مممة  خمممرت  ا م مممتوياا (21) نتممماج كرمونممماا ال مممتيرويا

وقمما ذكممرا (23( ،)22)الكول ممترول الكلمما تممرتبط عك مميا  مممع طممول اتممرة الحمممل.

 ا معمال م متوياا الكول مترول الكلما اما ام الحبمل ال مر   (25( ،)24)ارا ة

 مللتر. 100( ملغم 2 ± 100ل طفال حاي و الوالاة بل  بمعال )

 ا م ممتوت الكول ممترول الكلمما امما ام  الم  (26) وضممحا ارا ممة 

و   نا  الموالاة يكموا مرتفعما  م ارنمة بم متواه اما ام الحبمل ال مر  للطفمل وكم

يممرتبط بعاقممة موجبممة ولكن مما ضممعيفة مممع م ممتواه امما ام الحبممل ال ممر .اا 

 ا الم متوت الممنخف  مما الكول مترول اما  (27)حيا  سارا ارا مة  خمرت 

ام  الم خال اترة الحمل يمكا  ا يعمل على  يمااة تنالميم مجمرت المام اما 

 الجنيا ويعمل على المحااالة على نحة الطفل المولوا حاي ا .

ود م توياا البروتيا الكلا ا ا اتف ما نتما ج ارا متنا  ما بخن

( امممر ة   نمما  92 جريمما امما ماينممة كممامبوري ا لمانيممة علممى ) (28)مممع ارا ممة

( طفا  مولموايا حماي ا  بينما  ا م متوياا البروتينماا اما ام 92الوالاة و )

الحبممل ال ممر  ل طفممال كانمما مرتفعممة م ارنممة بم ممتويات ا امما ام ا م مماا، 

 جريممممما لت ممممماير  (30(،)29)النتممممما ج تتفمممممم  يضممممما ممممممع ارا ممممماا  خمممممرت وكمممممذه 

م ممتوياا  نممواع متعممااة ممما البروتينمماا امما منممل الحبممل ال ممر  ل طفممال 

ومنمممل ام  م ات م.كمممما وجممما  ا تركيممم  البروتينممماا اممما المنمممل يمممنخف  

و  سارا ارا ة  خرت علمى الن ما   (31)خال المراحل المت امة ما الحمل.

بينمما حنممول انخفمما  طفيممل وغيممر معنممو  امما م ممتوياا  (32)الحوامممل 

 بروتيناا الام.

واا تننيع البروتيا ي ااا بسمكل عمام اما ا جنمة عنما المراحمل  

المت امممة ممما الحمممل وكممذا يف ممر  ممبج  يممااة م ممتوياا البممروتيا امما منممل 

الحبمممل ال مممر  ل طفمممال حممماي و الممموالاة م ارنمممة ممممع م مممتوياته ل طفمممال اممما 

بممماا  (33)اممما حممميا بينممما ارا ممة اممما نيجيريممما (28)الحمممل. مراحممل مبكمممرة مممما

ا طفممال المولمموايا  م مماا نيجيريمماا كممانوا يملكمموا م ممتوياا واط ممة ممما 

البممروتيا الكلمما امما ام الحبممل ال ممر  م ارنممة مممع م ممتوياته امما ام ا م مماا 

 وكذا ال يتواام مع نتا ج ارا تنا الحالية.

موحيوية المدروسة في مصل دم العالقة بين المتغيرات الكي (:1)جدول 
 األمهات أثناء الوالدة واألطفال المولودين حديثا  

المتغيرات 
 الكيموحيوية

 (r)معامل االرتباط 

الكولسترول الكلي 
 مللتر 100ملغم/

0.185 

 البروتين الكلي
 مللتر 100غم/

0.151 
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(: معدل المتغيرات الكيموحيوية المدروسة في مصل دم 2جدول )
 ً  أثناء الوالدة ودم الحبل السري لألطفال المولودين حديثا األمهات

المتغيرات 
 الكيموحيوية

مصل دم 
األمهات 

 أثناء الوالدة
(90 )

 نموذج

مصل دم 
األطفال 
المولدين 

 حديثا
(90 )

 نموذج

L
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( : العالقة بين مستويات الكولسترول الكلي في مصل األطفال 1شكل )
 حديثو الوالدة وأمهاتهم

 

 
بين مستويات البروتين الكلي في مصل األطفال  ( : العالقة2شكل ) 

 حديثو الوالدة وأمهاتهم

 
الدة ( : معدل الكولسترول الكلي في مصل دم األطفال حديثو الو 3شكل ) 

 وأمهاتهم.
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ة ( : معدل البروتين الكلي في مصل دم األطفال حديثو الوالد4شكل )

 وأمهاتهم.
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Abstract : 

 The study involved the determination of the total cholesterol level and total protein in maternal blood during 

delivery (90 samples) and comparison with cord blood for new born (90 samples).The study illustrated that there is no 

correlation between the total cholesterol levels in maternal blood and cord blood (r = 0.185) as well as with the level of 

total protein ( r = 0.151). 

The differences are significant (P < 0.01) between total cholesterol levels in maternal blood in average of (180.3 

± 22.42) mg/dl and its levels in cord blood in average of (156.75 ± 11.84) mg/dl.But for total protein levels there is no 

significant difference ( P > 0.01) between maternal blood and their new borns which became (6.36 ± 0.73) gm/dl and 

(7.35 ± 0.86) gm/dl , respectively. 
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