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 دراسة المكونات الفسمجية والبايوكيميائية لدم الحبل السري بعد الوالدة       

 صفاء كامل األمين* سميم عبيد المولى** محمد قيس العاني* إسراء عدنان عبد الجميل*

 كمية العمـو –*جامعة االنبار 
 دائرة صحة االنبار –** وزارة الصحة 

 

 

 

 

 :معمومات البحث
 

 الخالصة: 
 00/00/3002خ انخسهيى: حاري

 6/5/3002حاريخ انقبول: 

 3003/   6/  02  حاريخ اننشر:

DOI: 10.37652/juaps.2009.15651 

لرمػادي استهدفت الدراسة الحالية جمع نماذج دـ الحبؿ السري مف األطفػاؿ حػدي ا الػوالدة فػا مدينػة ا 
 ودراسة وتحديد بعض معايير الدـ الخموية والكيموحيوية اظهرت النتائج ما يأتا:

لػوحظ ارتفػاع تركيػز الهيموكمػوبيف فػا دـ الحبػؿ السػري اذ بمػط المتوسػط العػاـ لتركيػز  .نتائج اختبارات الدـ:1
فػػا دـ  (ESR)كمػػا لػػوحظ ازديػػاد معػػدؿ ترسػػد كريػػات الػػدـ الحمػػر  ،مػػؿ111غػػـ  12.31الهيموكمػػوبيف 

كما لوحظ ازديػاد  ،ممـ ساعة 12.31الحبؿ السري اذ بمط المتوسط العاـ لمعدؿ ترسد كريات الدـ الحمر 
% 05.31فػػا دـ الحبػػؿ السػػري وبمػػط المتوسػػط العػػاـ لحجػػـ موػػاوط الػػدـ  (PCV)حجػػـ موػػاوط الػػدـ 

بمػط المعػدؿ العػػاـ ( فػا نمػاذج الحبػؿ السػري و Total WBCsوازدادت اعػداد خييػا الػدـ البػيض الكميػة  
كمػا ازدادت اعػداد خييػا الػدـ البػيض العدلػة فػا دـ الحبػؿ  ،2خمية ممـ 13211لخييا الدـ البيض الكمية 

% كمػػا لػػوحظ انخفػػاض 22.21السػػري وبمػػط معػػدؿ عػػدد خييػػا الػػدـ البػػيض العدلػػة فػػا دـ الحبػػؿ السػػري
 1.13واة اذ بمػػط متوسػػط اعػػداد ا لنػػاعػػداد كػػؿ مػػف خييػػا الػػدـ البػػيض ال عػػدة والحموػػة والخييػػا وحيػػدة ا

% عمػػػل الترتيػػػد بينمػػػا ازدادت اعػػػداد خييػػػا الػػػدـ البػػػيض الممفيػػػة وبمػػػط معػػػدؿ اعػػػداد ا 1.04و 1.14و
21.11.% 

. نتػػائج االختبػػارات الكيموحيويػػة: لػػوحظ انخفػػاض مسػػتول الكوليسػػتروؿ فػػا مصػػؿ دـ الحبػػؿ السػػري اذ بمػػط 3
مسػتول سػكر الػدـ ف ػد لػوحظ انخفػاض مسػتوياته فػا دـ الحبػؿ اما بالنسػبة ل ،مؿ 111مماـ  30.1معدله 

كما انخفض تركيز البروتينػات الكميػة وااللبػوميف فػا مصػؿ دـ  ،مؿ111مماـ  31.3السري اذ بمط معدله 
ارتفعػت فعاليػة  ،مػؿ عمػل الترتيػد 111غػـ  0.13و  2.32الحبؿ السري اذ بمط معدؿ تركيػز كػؿ منهمػا 

لمصػػػػػػؿ دـ الحبػػػػػػؿ السػػػػػػري  GOT االمػػػػػػيف اذ بمػػػػػػط معػػػػػػدؿ فعاليػػػػػػة انػػػػػػزيـ االنزيمػػػػػػات الناجمػػػػػػة لمجموعػػػػػػة
وحػػػدة لتر، كمػػػا لػػوحظ ارتفػػػاع تركيػػػز  01.23ف ػػد بمػػػط معػػػدؿ فعاليتػػه  GPTوحػػدة لتر امػػػا انػػػزيـ 24.14

مػػػػػػؿ، امػػػػػػا الكريػػػػػػاتيف ف ػػػػػػد انخفػػػػػػض معػػػػػػدؿ تركيػػػػػػز  الػػػػػػل  111مماػػػػػػـ 1.13البيميػػػػػػروبيف وبمػػػػػػط معدلػػػػػػه 
مسػػتول اليوريػػا فػػا مصػػؿ دـ الحبػػؿ السػػري وبمػػط معػػدؿ تركيز ػػا مػػؿ، كمػػا تبػػيف ارتفػػاع 111مماػػـ 1.33

 .مؿ111مماـ 21.22
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( بانػه الػدـ Umbilical cord bloodيعػرؼ دـ الحبػؿ السػري  

بعػػد الػػوالدة، ويػػتـ جمعػػه مبا ػػرة بعػػد  المتب ػػا فػػا الم ػػيمة وحبػػؿ السػػرة
 فصػػػؿ المولػػػود عػػػف الم ػػػيمة والحبػػػؿ المتصػػػؿ بسػػػرته ويمتػػػاز دـ الحبػػػؿ
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السػػػػػري بمميػػػػػزات جعمػػػػػت منػػػػػه مػػػػػادة مهمػػػػػة مػػػػػف الناحيػػػػػة الطبيػػػػػة 
 ،العيجية ومف ا ـ  ذ  المميزات  و احتػواه  عمػل خييػا جذعيػة بدائيػة

وكذلؾ سرعة توافر المكونات الخموية لمدـ واحتوائه عمل الماذيات بكميػة 
 .(1 كبيرة

يحظل دـ الحبؿ السري با تماـ الك ير مف الباح يف خصوصا 
خػػيؿ السػػنوات الع ػػر األخيػػرة باعتبػػار  المصػػدر البػػديؿ والمهػػـ لمخييػػا 

فكػػرة االسػػتفادة مػػف مكونػػات  بػػد ت الجذعيػػة بػػدال مػػف زراعػػة ن ػػا العظػػـ.

تأثير درجات الحرارة العالية على 
بعض الجوانب الكيميائية الفسلجية 

 لدم اإلنسان
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وبعػد ا توجهػت االنظػار الػل اف دـ الحبػؿ  1533دـ الحبؿ السػري عػاـ 
مجػػػرد فوػػػيت يػػػتـ الػػػتخم  منهػػػا بػػػؿ  ػػػا مصػػػدرا مهمػػػا  السػػػري لػػػيس

لمحصوؿ عمل الخييا الجذعية التا ا بتت نجاحا با را فا عيج الك يػر 
 .(3 مف االمراض الورا ية والسرطانية

اف اعػػػػػػػػػػػػداد خييػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػدـ البػػػػػػػػػػػػيض الممفيػػػػػػػػػػػػة  (2 وجػػػػػػػػػػػػد 
 Lymphocytes ارتفعػت ارتفاعػا معنويػا فػػا دـ الحبػؿ السػري م ارنػػة )

لايف وبماػػت معػدالت اعػػداد الخييػػا الممفيػة فػػا دـ الحبػػؿ السػػري بػدـ البػػا
0.43 X 1151.51 لتر وفا دـ البالايف X 115.لتر  

اف احتػػػػػواه دـ الحبػػػػػؿ السػػػػػري عمػػػػػل الهيموكمػػػػػوبيف  (0 وجػػػػػد 
 Sickle cellيساعد فا ت خي  االصػابة بمػرض ف ػر الػدـ المنجمػا  

anemiaبػػيض المتوسػػط ( وكػػذلؾ ت ػػخي  االصػػابة بف ػػر دـ البحػػر األ
 Thalassemia). 

اف جيمة تركيػز الهيموكمػوبيف اختمفػت بػيف دـ  (1 بينت دراسة 
مػؿ واسػتنتج مػف  111غـ  13.3و 11.5الحبؿ السري ودـ االـ وبمات 

ذلػػؾ اف تركيػػز الهيموكمػػوبيف يتاػػاير فػػا دـ الحبػػؿ السػػري اعتمػػادا عمػػل 
 بؿ السري.( الذي يتاير عند جطع الحPO2واط األوكسجيف فا الدـ  

اف متابعػػػػة تركيػػػػز الهيموكمػػػػوبيف فػػػػا دـ  (2 ذكػػػػرت دراسػػػػة  
( Diabetes mellitusالحبؿ السري لألمهات المصابات بداه السكري  

 يعطػػا مر ػػرا عمػػل مػػدل اصػػابة االطفػػاؿ حػػدي ا الػػوالدة بمػػرض السػػكر
 Glycosylatedمػػػف خػػػيؿ ازديػػػاد مسػػػتول الهيموكمػػػوبيف السػػػكري  

hemoglobinبؿ السري.( فا دـ الح 
ب يػػػاس تركيػػز البروتينػػػات وفعاليػػػة سػػتة  نزيمػػػات فػػػا  (3 جػػاـ 

مصػػػػؿ دـ الحبػػػػؿ السػػػػري ألطفػػػػاؿ ولػػػػدوا والدة طبيعيػػػػة مهبميػػػػة فيحظػػػػوا 
 11بماػػػػت  ALTفعاليػػػػة انػػػػزيـ  ،المعػػػػدالت التاليػػػػة لمعوامػػػػؿ المدروسػػػػة

 ASTفعالية انػزيـ  ،وحدة لتر 113بمات  ALPفعالية انزيـ  ،وحدة لتر
فعاليػػة  ،وحػػدة لتر 125بماػػت  CPKفعاليػػة انػػزيـ  ،حػػدة لترو  31بماػػت 
 000بماػػػػػت  LDHوحػػػػػدة لتر وفعاليػػػػػة انػػػػػزيـ  33بماػػػػػت  GGTانػػػػزيـ 

كمػا لػوحظ ازديػاد معنػوي فػا تركيػز البروتينػات فػا مصػؿ دـ  ،وحدة لتر
 الحبؿ السري م ارنة بمعدالت البالايف.

ري ونظػػرا ل مػػة الدراسػػات المحميػػة عمػػل مكونػػات دـ الحبػػؿ السػػ
ولارض ت ييـ امكانية االستفادة مف دـ الحبؿ السري الغراض ت خيصية 
ف ػػػد جػػػاهت  ػػػذ  الدراسػػػة مسػػػتهدفة جمػػػع نمػػػاذج دـ مػػػف الحبػػػؿ السػػػري 
ليطفػػاؿ المولػػوديف حػػدي ا فػػا مست ػػفل النسػػائية واالطفػػاؿ فػػا الرمػػادي 

 لارض دراسة الجواند التالية:

الػػػػدـ البػػػػيض  تحديػػػػد معػػػػايير الػػػػدـ الخمويػػػػة وت ػػػػمؿ حسػػػػاد خييػػػػا .1
وحسػػاد عػػدد كريػػات الػػدـ الحمػػر  والتعػػداد التمييػػزي لمخييػػا البػػيض،

( وجيػػػػاس مسػػػػتول الهيموكمػػػػوبيف PCVوجيػػػػاس جيمػػػػة موػػػػاوط الػػػػدـ  
 .ESR)وجياس معدؿ ترسد الكريات الحمر 

ت دير المكونات الكيموحيوية لمصػؿ دـ الحبػؿ السػري وت ػمؿ جيػاس  .3
جيػػاس  لبروتينػػات الكميػػة،جيػػاس تركيػػز ا تركيػػز السػػكر فػػا مصػػؿ الػػدـ،

جيػػػػػاس تركيػػػػػز  تركيػػػػػز االلبػػػػػوميف، جيػػػػػاس تركيػػػػػز اليوريػػػػػا والكريػػػػػاتنيف،
الكوليسػػتروؿ، جيػػاس تركيػػز البميػػروبيف الكمػػا وجيػػاس فعاليػػة االنزيمػػات 

 .GOT,GPTالناجمة لمجموعة االميف 

 طرائق العمل
مػػف االطفػػاؿ  الحبػػؿ السػػريمػػؿ مػف دـ  (10)جمعػػت  :جمػع عينػػات الػػدـ

لوالدة لمنساه الوافدات الل صػاالت الػوالدة فػا مست ػفل النسػائية حدي ا ا
 3114 3 1امػػر ة لمفتػػرة مػػف  42واالطفػػاؿ فػػا الرمػػادي والبػػالط عػػدد ف 

بعػد جمع الدـ ا ناه جطع الحبؿ السري بعد الوالدة و  ،3115 1 31لااية 
 .الحصوؿ عمل الكمية المطموبة

التعػػداد الكمػػا لخييػػا و ػػمؿ : (CBP)اختبػػارات صػػورة الػػدـ الكاممػػة .1
ت ػدير تركيػز و  DLC التعداد التمييزي لخييا الدـ البيضو  الدـ البيض
جيػاس معػدؿ و  جياس حجـ كريػات الػدـ الحمػر المتراصػةو  الهيموكموبيف

 (8) ترسد كريات الدـ الحمر
ت ػػدير البػػروتيف و ػػممت : االختبػػارات الكيميائيػػة السػػريرية لمصػػؿ الػػدـ.3

ت ػػدير الكولسػػتروؿ فػػا و ليوريػػا فػػا مصػػؿ الػػدـ ت ػػدير او الكمػػا لممصػػؿ 
ت ػػدير و  ت ػػدير ن ػػاط األنزيمػػات الناجمػػة لمجموعػػة االمػػيفو  مصػػؿ الػػدـ

 فػا مصػؿ الػدـ تركيز األلبوميف فا مصؿ الدـ وت دير مسػتول السػكر
 .(9)وت دير الكرياتنيف فا مصؿ الدـ وت دير مستول البيميروبيف الكما

  .(10) صؿ الدـلبروتينات م الترحيؿ الكهربائا.2
حممػػػت احصػػػائياخ باسػػػتخداـ البرنػػػامج االحصػػػائا  :اإلحصػػػائاالتحميػػػؿ .2

 SAS )اإلصدار  No.9). 
 

 النتائج والمناقشة
يعػػد دـ الحبػػؿ السػػري مهمػػا مػػف الناحيػػة العمميػػة اذ انػػه ي ػػكؿ  

احػػػد ا ػػػـ المصػػػادر الانيػػػة بالخييػػػا الجذعيػػػة اوػػػافة الػػػل اف مسػػػتويات 
ويػػػػة والدمويػػػػة فيػػػػه يمكػػػػف اف تعكػػػػس مسػػػػتول بعػػػػض المتايػػػػرات الكيموحي

التجهيػػز الحاصػػؿ مػػف دـ االـ الػػل الجنػػيف ا نػػاه فتػػرة الحمػػؿ فوػػي عػػف 
كمػا اف صػورة الػدـ فػا الحبػؿ  ،اعطاه فكرة عف حالة الطفؿ ا ناه الوالدة
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السري يمكف اف ترتبط بتايرات طويمة االمد فػا الوظػائؼ االيوػية لمفػرد 
 (.11ما بعد الوالدة  

 ات الخموية لدـ الحبؿ السري:المكون
اظهػػػرت نتػػػائج التحميػػػؿ اإلحصػػػائا اف  تركيػػػز الهيموكمػػػوبيف:

تركيػػػػز الهيموكمػػػػوبيف يػػػػزداد فػػػػا دـ الحبػػػػؿ السػػػػري زيػػػػادة غيػػػػر معنويػػػػة 
 P>0.05 بتأ ير جميع العوامؿ المدروسة عدا تػا ير  ػهر الػوالدة الػذي )

جػػراه م ارنػػة ( وعنػػد اP<0.05اظهػػرت النتػػائج اف زيادتػػه كانػػت معنويػػة  
متعػػددة بػػيف المتوسػػطات تبػػيف اف تػػأ ير جميػػع العوامػػؿ كػػاف معنويػػا فػػا 

( اذ بمػػط المتوسػػط P<0.05تركيػػز الهيموكمػػوبيف عنػػد مسػػتول االحتمػػاؿ  
مػػؿ  111غػػـ  12.31العػػاـ لتركيػػز الهيموكمػػوبيف فػػا دـ الحبػػؿ السػػري 

ف فا ( يووح تا ير العوامؿ المدروسة فا تركيز الهيموكموبي1والجدوؿ  
 دـ الحبؿ السري.

اظهػػػػرت نتػػػػائج التحميػػػػؿ  معػػػػدؿ ترسػػػػد كريػػػػات الػػػػدـ الحمػػػػر:
االحصػػػائا اف معػػػدؿ ترسػػػد كريػػػات الػػػدـ الحمػػػر يػػػزداد فػػػا دـ الحبػػػؿ 

( بتػػأ ير جميػػع العوامػػؿ المدروسػػة P>0.05السػػري زيػػادة غيػػر معنويػػة  
عػػدا عػػدد الػػوالدات وجػػنس المولػػود ومػػدة الحمػػؿ اذ كانػػت زيادتػػه معنويػػة 

 P<0.05 وعنػػد اجػػراه م ارنػػة متعػػددة بػػيف المتوسػػطات تبػػيف اف تػػأ ير )
جميػػػع العوامػػػؿ كػػػاف معنويػػػا فػػػا معػػػدؿ ترسػػػد كريػػػات الػػػدـ الحمػػػر عنػػػد 

( اذ بمط المتوسط العاـ لمعدؿ ترسد كريػات P<0.05مستول االحتماؿ  
ممـ سػػػاعة كمػػػا مووػػػح فػػػا  12.31الػػػدـ الحمػػػر فػػػا دـ الحبػػػؿ السػػػري 

 .(1الجدوؿ رجـ  
ط الدـ: تبيف مف خيؿ نتائج التحميؿ االحصػائا حجـ مواو 

اف حجػػػػػـ موػػػػػاوط الػػػػػدـ يػػػػػزداد فػػػػػا دـ الحبػػػػػؿ السػػػػػري زيػػػػػادة معنويػػػػػة 
 P<0.05 بتػأ ير جميػع العوامػؿ المدروسػة عػدا عمػر االـ ومػدة الحمػػؿ )

( وعنػد اجػراه م ارنػة متعػددة بػيف P>0.05اذ كانت زيادته غير معنوية  
عوامؿ كاف معنويػا فػا حجػـ موػاوط المتوسطات تبيف اف تأ ير جميع ال

( اذ بمػػػط المتوسػػػط العػػػاـ لحجػػػػـ P<0.05الػػػدـ عنػػػد مسػػػتول االحتمػػػػاؿ  
 ( 1جدوؿ رجـ   .% 05.31مواوط الدـ فا دـ الحبؿ السري 
 ظهػرت نتػائج التحميػؿ : (W.B.Cs)عدد خييا الدـ البيض: 

االحصػائا اف عػػدد خييػػا الػدـ البػػيض يػػزداد فػا دـ الحبػػؿ السػػري زيػػادة 
( بتػػأ ير جميػػع العوامػػؿ المدروسػػة وعنػػد اجػػراه م ارنػػة P<0.05معنويػػة  

متعػػددة بػػيف المتوسػػطات تبػػيف اف تػػأ ير جميػػع العوامػػؿ كػػاف معنويػػا فػػا 
( اذ بمػػػػػط P<0.05عػػػػػدد خييػػػػػا الػػػػػدـ البػػػػػيض عنػػػػػد مسػػػػػتول االحتمػػػػػاؿ  

 13211المتوسػػط العػػاـ لعػػدد خييػػا الػػدـ البػػيض فػػا دـ الحبػػؿ السػػري 

( يووػػح تػػأ ير العوامػػؿ المدروسػػة فػػا عػػدد خييػػا 1  والجػػدوؿ ،2 ممػػـ 
 الدـ البيض فا دـ الحبؿ السري.

 Defferntial count of التعداد التمييزي لخييا الدـ البيض: :1.1.2

W.B.Cs 
اوال:خييا الدـ البيض العدلة: اظهرت نتائج التحميػؿ االحصػائا اف عػدد 

لسػػري زيػػادة غيػػر معنويػػة خييػػا الػػدـ البػػيض العدلػػة يػػزداد فػػا دـ الحبػػؿ ا
 P>0.05 بتػػأ ير جميػػع العوامػػؿ المدروسػػة عػػدا جػػنس المولػػود و ػػهر )

( وعنػػػد P<0.05الػػػوالدة اذ اظهػػػرت النتػػػائج اف زيادتهػػػا كانػػػت معنويػػػة  
اجراه م ارنة متعػددة بػيف المتوسػطات تبػيف اف تػأ ير جميػع العوامػؿ كػاف 

االحتمػػػػػاؿ معنويػػػػا فػػػػا عػػػػدد خييػػػػا الػػػػػدـ البػػػػيض العدلػػػػة عنػػػػد مسػػػػتول 
 P<0.05 اذ بمط المتوسط العاـ لعػدد خييػا الػدـ البػيض العدلػة فػا دـ )

( يووػح تػأ ير العوامػؿ المدروسػة 3والجػدوؿ   ،%22.21الحبؿ السري 
 فا دـ الحبؿ السري. فا عدد خييا الدـ البيض العدلة

خييػػا الػػدـ البػػيض ال عػػدة:تبيف اف عػػدد خييػػا الػػدـ البػػيض ال عػػدة   انيػػا:
( بتػػأ ير P>0.05فػػا دـ الحبػػؿ السػػري انخفاوػػا غيػػر معنػػوي   يػػنخفض

جميع العوامؿ المدروسة عدا عمر االـ وعدد الوالدات اذ اظهرت النتػائج 
( وعنػػد اجػػراه م ارنػػة متعػػددة بػػػيف P<0.05اف انخفاوػػها كػػاف معنويػػا  

المتوسطات تبيف اف تأ ير جميع العوامؿ كاف معنويا فا عدد خييا الػدـ 
( اذ بمػػط المتوسػػط العػػاـ P>0.05دة عنػػد مسػػتول االحتمػػاؿ  البػػيض ال عػػ

كمػػػػا  ،%1.13لعػػػػدد خييػػػػا الػػػػدـ البػػػػيض ال عػػػػدة فػػػػا دـ الحبػػػػؿ السػػػػري 
 (.3مووح فا الجدوؿ رجـ  

انخفوػػػت اعػػػػداد خييػػػا الػػػػدـ   ال ا: خييا الدـ البيض الحموة:
( P<0.05البػػػػيض الحموػػػػة فػػػػا دـ الحبػػػػؿ السػػػػري انخفاوػػػػا معنويػػػػا  

العوامػػػػؿ المدروسػػػػة عػػػػدا جػػػػنس المولػػػػود ومػػػػدة الحمػػػػؿ اذ  بتػػػػأ ير جميػػػػع
( وعنػد اجػراه P>0.05اظهرت النتػائج اف انخفاوػها كػاف غيػر معنػوي  

م ارنػػة متعػػددة بػػيف المتوسػػطات تبػػيف اف تػػأ ير جميػػع العوامػػؿ كػػاف غيػػر 
فػػػا عػػػدد خييػػػا الػػػدـ البػػػيض الحموػػػة عنػػػد مسػػػتول االحتمػػػاؿ  معنػػػوي

 P>0.05انػػػت تػػػر ر تػػػا يرا معنويػػػا فػػػا عػػػدد ( عػػػدا مػػػدة الحمػػػؿ التػػػا ك
اذ بمػػػط المتوسػػػط العػػػاـ لعػػػدد خييػػػا الػػػدـ  ،خييػػػا الػػػدـ البػػػيض الحموػػػة

( يووػػح 3والجػػدوؿ   ،%1.14البػػيض الحموػػة فػػا دـ الحبػػؿ السػػري 
تػػأ ير العوامػػػؿ المدروسػػػة فػػا عػػػدد خييػػػا الػػدـ البػػػيض الحموػػػة فػػػا دـ 

 الحبؿ السري.
رت نتػػائج التحميػػؿ اإلحصػػائا اف خييػػا الػػدـ البػػيض الممفيػػة:  ظهػػ رابعػػا:

عػدد خييػا الػدـ البػيض الممفيػة يػػزداد فػا دـ الحبػؿ السػري زيػادة معنويػػة 
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 P<0.05 بتػػأ ير جميػػػع العوامػػػؿ المدروسػػػة عػػدا جػػػنس المولػػػود وعمػػػر )
( وعنػػد P<0.05االـ اذ اظهػػرت النتػػائج اف زيادتهػػا كانػػت غيػػر معنويػػة  

اف تػأ ير جميػع العوامػؿ كػاف اجراه م ارنة متعػددة بػيف المتوسػطات تبػيف 
غيػػر معنػػوي فػػا عػػدد خييػػا الػػدـ البػػيض الممفيػػة عنػػد مسػػتول االحتمػػاؿ 

 P>0.05 اذ بمط المتوسط العاـ لعدد خييا الػدـ البػيض الممفيػة فػا دـ )
 (.3جدوؿ رجـ   .%21.11الحبؿ السري 

خييػػا الػػدـ البػػيض وحيػػدة النػػواة: سػػجؿ عػػدد خييػػا الػػدـ البػػيض  خامسػػا:
( بتػػػأ ير P<0.05النػػػواة فػػػا دـ الحبػػػؿ السػػػري انخفاوػػػا معنويػػػا  وحيػػػدة 

وعنػػد  جػػراه م ارنػػة متعػػددة بػػيف المتوسػػطات  ،جميػػع العوامػػؿ المدروسػػة
فػػا عػػدد خييػػا الػػدـ البػػيض  تبػػيف اف تػػأ ير جميػػع العوامػػؿ كػػاف معنويػػا

اذ بمػػط المتوسػػط العػػاـ  ،(P>0.05وحيػػدة النػػواة عنػػد مسػػتول االحتمػػاؿ  
 ،%1.04دـ البػػػيض وحيػػػدة النػػػواة فػػػا دـ الحبػػػؿ السػػػري لعػػػدد خييػػػا الػػػ

( يووح تأ ير العوامؿ المدروسة فا عدد خييا الدـ البػيض 3والجدوؿ  
 وحيدة النواة فا دـ الحبؿ السري.

تبػػػػػػػيف مػػػػػػػف دراسػػػػػػػتنا الحاليػػػػػػػة حػػػػػػػدوث ارتفػػػػػػػاع فػػػػػػػا تركيػػػػػػػز 
الهيموكمػػػوبيف ومعػػػدؿ ترسػػػد كريػػػات الػػػدـ الحمػػػر وحجػػػـ موػػػاوط الػػػدـ 

وتتفػؽ  ،الػدـ البػيض الكميػة فػا دـ الحبػؿ السػري جيػد الدراسػةوعدد خييا 
وجػػد فسػػرت  ػػذ  الزيػػادة فػػا مكونػػات الػػدـ  13 ػػذ  النتػػائج مػػع مػػا وجػػد  

بسػػػػػػبد تا ر ػػػػػػا بالحالػػػػػػة الفسػػػػػػمجية لػػػػػػيـ ويعػػػػػػد زيػػػػػػادة مسػػػػػػتول  رمػػػػػػوف 
( فػػا جسػػـ االـ مفتاحػػا الرتفػػاع نسػػبا Erythripiotienاالر روبيػػوتيف  

( Lactogenا الػػدـ ويػػردي  رمػػوف اليكتػػوجيف  فػػا عمميػػة تكػػويف خييػػ
 (.12الذي تفرز  الم يمة دورا كبيرا فا زيادة اعداد مكونات الدـ  
مػػػف اف  10وتتفػػػؽ نتػػػائج دراسػػػتنا الحاليػػػة مػػػع مػػػا ا ػػػار اليػػػه 

االختيفػػػات فػػػا جيمػػػة الهيموكمػػػوبيف كانػػػت معنويػػػة فػػػا االطفػػػاؿ حػػػدي ا 
يػػػػر معنويػػػػة بػػػػيف الػػػػذكور الػػػػوالدة ولػػػػوحظ اف  ػػػػذ  االختيفػػػػات كانػػػػت غ

 واالناث.
اف الزيػػادة فػػا اعػػداد خييػػا الػػدـ البػػيض فػػا دـ الحبػػؿ السػػري 
يعزل الل زيادة  رموف البروالكتيف فا جسػـ االـ جبػؿ الػوالدة فيعمػؿ  ػذا 
الهرموف عمل زيػادة اعػداد خييػا الػدـ البػيض فػا دـ االـ والحبػؿ السػري 

حة لزيػادة خييػا الػدـ البػيض واف  ذ  الزيادة تحصؿ بالدرجة االساس نتي
العدلػػة التػػا ترتفػػع بػػدور ا بفعػػؿ زيػػادة مسػػتول  رمػػوف االسػػتروجيف ا نػػاه 
الوالدة اوافة الل االجهاد النػاتج بفعػؿ المخػاض الػذي يحفػز ج ػرة الاػدة 

( و نػا تجػدر اال ػارة 11الكظرية النتاج كميات متزايػدة مػف الكػورتيزوؿ. 
حفػز انتػاج خييػا الػدـ البػيض العدلػة الل اف ارتفاع مسػتول الكػورتيزوؿ ي

كمػػػا اف وجػػػود اعػػػداد كبيػػػرة مػػػف  ػػػذ  الخييػػػا فػػػا جهػػػاز الػػػدوراف ي ػػػير 
بوووح الل الن اط المناعا المتومف نظاـ جتؿ البكتيريػا و ػذ  يعػد امػرا 

 (.16وروريا لحماية الطفؿ مف االصابات الجر ومية  
البيض  لوحظ فا  ذ  الدراسة حدوث ارتفاع فا اعداد الخييا

الممفيػػة فػػا دـ الحبػػؿ السػػري وانخفػػاض اعػػداد خييػػا الػػدـ البػػيض وحيػػدة 
والػػذي فسػػر  ػػذ  االختيفػػات  13ة و ػػذ  النتيجػػة تتفػػؽ مػػع مػػا وجػػد  النػػوا

بسبد انتاج الستيرويدات ال  رية والبروستاكيندينات ا نػاه عمميػة الػوالدة 
مػا لػوحظ فػا ك ،مما يردي الل حدوث االختيفات فا اعداد  ذ  الخييػا

دراسػػػتنا الحاليػػػة وجػػػود انخفػػػاض فػػػا اعػػػداد خييػػػا الػػػدـ البػػػيض ال عػػػدة 
وجػػد فسػػر  ػػذا االنخفػػاض بسػػبد  14والحموػػة و ػػذا يتفػػؽ مػػع مػػا وجػػد  

زيػػػادة مسػػػتول انتػػػاج الكػػػورتيزوؿ الػػػذي يػػػردي الػػػل انخفػػػاض اعػػػداد  ػػػذ  
 الخييا.

 المكونات الكيميائية لدـ الحبؿ السري:
وحظ اف تركيز الكولستروؿ فا مصػؿ دـ تركيز الكولستروؿ: ل 

( بتأ ير جميػع العوامػؿ P<0.05ينخفض انخفاوا معنويا   الحبؿ السري
المدروسػػة عػػدا جػػنس المولػػود اذ انخفػػض فيػػه تركيػػز الكولسػػتروؿ فػػا دـ 

(، وعنػػػد اجػػػراه م ارنػػػة P>0.05الحبػػػؿ السػػػري انخفاوػػػا غيػػػر معنػػػوي  
لعوامػػؿ كػػاف غيػػر معنػػوي متعػػددة بػػيف المتوسػػطات تبػػيف اف تػػأ ير جميػػع ا

فا تركيز الكولستروؿ فا مصؿ دـ الحبؿ السري عنػد مسػتول االحتمػاؿ 
 P>0.05)،  اذ بمػػػط المتوسػػػط العػػػاـ لتركيػػػز الكولسػػػتروؿ فػػػا مصػػػؿ دـ

( يووػػػػػح تػػػػػأ ير 2والجػػػػػدوؿ   ،مػػػػػؿ 111مماػػػػػـ  30.11الحبػػػػػؿ السػػػػػري
 العوامؿ المدروسة فا تركيز الكولستروؿ فا مصؿ دـ الحبؿ السري.

كيػػز السػػكر فػػػا الػػدـ: تبػػػيف مػػف خػػيؿ التحميػػػؿ االحصػػائا اف تركيػػػز تر 
( P<0.05السكر فا مصؿ دـ الحبؿ السري يػنخفض انخفاوػا معنويػا  

بتأ ير جميع العوامؿ المدروسة عدا جنس المولود اذ انخفض فيه مستول 
(، وعنػػػد P>0.05السػػػكر فػػػا دـ الحبػػػؿ السػػػري انخفاوػػػا غيػػػر معنػػػوي  

بػيف المتوسػطات تبػيف اف تػأ ير جميػع العوامػؿ كػاف  اجراه م ارنة متعػددة
فػػػػا تركيػػػػز السػػػػكر فػػػػا مصػػػػؿ دـ الحبػػػػؿ السػػػػري عنػػػػد مسػػػػتول  معنويػػػػا

اذ بمط المتوسط العاـ لتركيز السكر فا مصؿ دـ  ،(P<0.05االحتماؿ  
 .(2جدوؿ رجـ   .مؿ 111مماـ  31.31الحبؿ السري 

ل السػكر فػا تتفؽ نتائج دراستنا الحالية المتم مة بارتفػاع مسػتو 
الػػذي الحػػظ وجػػود جػػيـ ارتبػػاط  15مصػػؿ دـ الحبػػؿ السػػري مػػع مػػا ذكػػر  

معنوي بيف مستول السكر فا مصػؿ دـ الحبػؿ السػري وفعاليػة  رمونػات 
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الادة الدرجيػة  ال ايروكسػيف وال ػايروتروبيف( وجػد فسػرت  ػذ  الزيػادة بفعػؿ 
 20كر  الحالة الفسمجية والن اط البنائا لمطفؿ و ذا يتوافؽ مع ما ذ

كما تتفؽ نتائج مستول الكولستروؿ فا دراستنا الحاليػة مػع مػا 
المذاف ذكرا اف مستول الكولستروؿ الكمػا فػا مصػؿ دـ  33و  31وجد  

ويعػود السػبد  ،الحبؿ السػري كػاف اجػؿ مػف تركيػز  فػا بيزمػا دـ البػالايف
فا ن صاف تركيػز الكمػا الػل االسػتهيؾ المتزايػد مػف جبػؿ الاػدة الكظريػة 

 .(32مجنيف مف اجؿ بناه الهرمونات الستيرويدية ل
مف جهة اخرل ف د تباينت النتائج التا يـ الحصوؿ عميهػا فػا 

الذيف الحظوا حدوث ارتفاع فػا مسػتول  30دراستنا الحالية مع ما وجد  
و نػا يجػدر بنػا اف نػذكر  ،الكولستروؿ الكمػا فػا مصػؿ دـ الحبػؿ السػري

وؿ فػػا دـ االـ الحامػػؿ خػػيؿ فتػػرة اف المسػػتول المػػنخفض مػػف الكولسػػتر 
الحمؿ يمكػف اف يػنظـ مجػرل الػدـ فػا الجنػيف ويعمػؿ عمػل الحفػاظ عمػل 

 (.31صحة الطفؿ حديث الوالدة  
 ظهػػرت نتػػائج التحميػػؿ اإلحصػػائا اف  ركيػز البروتينػػات الكميػػة لممصػػؿ:ت

تركيػػز البروتينػػات الكميػػة فػػا مصػػؿ دـ الحبػػؿ السػػري يػػنخفض انخفاوػػا 
( بتأ ير جميع العوامؿ المدروسة عدا عمػر االـ و ػهر P<0.05معنويا  

( P>0.05الػػػوالدة اذ اظهػػػرت النتػػػائج اف انخفاوػػػه كػػػاف غيػػػر معنػػػوي  
وعند اجراه م ارنة متعددة بيف المتوسطات تبػيف اف تػأ ير جميػع العوامػؿ 
كاف معنويا فا تركيز البروتينات الكمية فػا مصػؿ دـ الحبػؿ السػري عنػد 

البروتينػػات  زاذ بمػػط المتوسػػط العػػاـ لتركيػػ ،(P<0.05مسػػتول االحتمػػاؿ  
( 0والجػػدوؿ   ،مػػؿ 111غػػـ  2.32الكميػػة فػػا مصػػؿ دـ الحبػػؿ السػػري 

البروتينػػات الكميػػة فػػا مصػػؿ  زيووػػح تػػأ ير العوامػػؿ المدروسػػة فػػا تركيػػ
 دـ الحبؿ السري.

انخفػػض تركيػػز االلبػػوميف فػػا مصػػؿ  تركيػػز البػػوميف المصػػؿ:
( بتػػػػأ ير جميػػػػع العوامػػػػؿ P<0.05عنويػػػػا  دـ الحبػػػػؿ السػػػػري انخفاوػػػػا م

المدروسػػة عػػدا جػػنس المولػػود اذ اظهػػرت النتػػائج اف انخفاوػػه كػػاف غيػػر 
( وعند اجػراه م ارنػة متعػددة بػيف المتوسػطات تبػيف اف P>0.05معنوي  

تػػأ ير جميػػع العوامػػؿ كػػاف معنويػػا فػػا تركيػػز البػػوميف المصػػؿ لػػدـ الحبػػؿ 
 زاذ بمػط المتوسػط العػاـ لتركيػ ،(P<0.05السري عند مسػتول االحتمػاؿ  

كمػا مووػح فػا  ،مػؿ 111غػـ  0.13البوميف المصؿ لدـ الحبػؿ السػري
 (.0جدوؿ رجـ  
تتفػػػػؽ نتػػػػائج تركيػػػػز البروتينػػػػات الكميػػػػة فػػػػا مصػػػػؿ دـ الحبػػػػؿ  

 33وكػذلؾ مػا وجػد  32السري المسجمة فا دراستنا الحالية مع ما وجػد  
تينػػػات فػػػا مصػػػؿ دـ اذ الحظػػػوا وجػػػود ارتفػػػاع فػػػا مسػػػتول تركيػػػز البرو 

الحبػػؿ السػػري م ارنػػة مػػع مسػػتوياته فػػا مصػػؿ دـ االـ وجػػد فسػػرت  ػػذ  
الزيادة عمل اعتبار ازدياد تصنيع البروتيف فا الجنيف بت دـ الحمؿ وذلػؾ 

 لحاجة الجنيف الل البروتينات مف اجؿ الفعاليات البنائية والوظيفية.
 فعالية اإلنزيمات الناجمة لمجموعة األميف: 

 ظهػػرت نتػػائج التحميػػؿ اإلحصػػائا اف : GOTاإلنػػزيـ  فعاليػػة
تػػػػزداد فػػػػا مصػػػػؿ دـ الحبػػػػؿ السػػػػري زيػػػػادة غيػػػػر  GOTفعاليػػػػة االنػػػػزيـ 

( بتػأ ير جميػع العوامػؿ المدروسػة عػدا  ػهر الػوالدة اذ P>0.05معنوية  
( وعنػد اجػراه م ارنػة P<0.05اظهرت النتائج اف زيادتها كانػت معنويػة  

اف تػػأ ير جميػػع العوامػػؿ كػػاف غيػػر معنػػوي  متعػػددة بػػيف المتوسػػطات تبػػيف
( اذ بمػػػػط P>0.05عنػػػػد مسػػػػتول االحتمػػػػاؿ   GOTفػػػػا فعاليػػػػة االنػػػػزيـ 

فػػػػػا مصػػػػػؿ دـ الحبػػػػػؿ السػػػػػري  GOTالمتوسػػػػػط العػػػػػاـ لفعاليػػػػػة االنػػػػػزيـ 
 (.0جدوؿ رجـ   .وحدة لتر 24.14

: بينػت نتػائج التحميػؿ االحصػائا اف فعاليػة االنػزيـ GPTفعالية اإلنزيـ  
GPT فػا مصػؿ دـ الحبػؿ السػري زيػادة غيػر معنويػة   تزدادP>0.05 )

بتػػأ ير جميػػع العوامػػؿ المدروسػػة عػػدا  ػػهر الػػوالدة اذ اظهػػرت النتػػائج اف 
( وعنػػػػػد اجػػػػػراه م ارنػػػػػة متعػػػػػددة بػػػػػيف P<0.05زيادتهػػػػػا كانػػػػػت معنويػػػػػة  

المتوسطات تبػيف اف تػأ ير جميػع العوامػؿ كػاف معنويػا فػا فعاليػة االنػزيـ 
GPT تمػػاؿ  عنػػد مسػػتول االحP<0.05 اذ بمػػط المتوسػػط العػػاـ لفعاليػػة )
والجػػدوؿ  ،وحػػدة لتر 41.32فػػا مصػػؿ دـ الحبػػؿ السػػري  GPTاالنػػزيـ 

فػا مصػؿ  GPT( يووح تأ ير العوامؿ المدروسة فا فعاليػة االنػزيـ 0 
 دـ الحبؿ السري.

مػع مػا  GPTو  GOTتتفؽ نتائج الفعالية االنزيمية النزيمػا  
 GOTادة فػػا الفعاليػػة االنزيميػػة لينػػزيميف اذ الحػػظ وجػػود زيػػ 15وجػػد  

فا مصػؿ دـ الحبػؿ السػري وجػد فسػرت  ػذ  الزيػادة فػا الفعاليػة  GPTو
االنزيميػػػة الػػػل زيػػػادة الن ػػػاط الهرمػػػونا لمطفػػػؿ حػػػديث الػػػوالدة وذلػػػؾ الف 
 رمونػػات الاػػدد الصػػـ تػػر ر تػػا يرا مبا ػػرا فػػا فعاليػػة االنزيمػػات بصػػورة 

يػػادة نمػػو وتطػػور اجهػػزة الجسػػـ مػػف اجػػؿ ز  GOTو GPTعامػػة ومنهػػا 
 (.34المختمفة  
تعد االنزيمات عموما مواد مسػاعدة ح ي يػة وذات ا ميػة كبيػرة  

فػػػػا العمميػػػػات الحياتيػػػػة لمخييػػػػا مػػػػف خػػػػيؿ جيامهػػػػا بتسػػػػريع التفػػػػاعيت 
الكيميائية لذا فاف  ي خمػؿ يصػيد  ػذ  الخييػا يػر ر فػا  ػذ  االنزيمػات 

وتعد االنزيمػات  ، ـو بها  ذ  االنزيماتوبالتما ير ر فا الفاعيت التا ي
الناجمة لمجموعة االميف مهمة جدا فا عمميػة تصػنيع االحمػاض االمينيػة 

يػػر االساسػػية وعنػػد حػػدوث خمػػؿ فػػا فعاليػػة  ػػذ  االنزيمػػات فػػاف ذلػػؾ غ
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يعنػػػا حػػػدوث خمػػػؿ فػػػا تكػػػويف البروتينػػػات فوػػػي عػػػف اسػػػتعماؿ  ػػػذيف 
االنػػزيميف فػػا ت ػػخي  العديػػد مػػف الحػػاالت المروػػية مػػف خػػيؿ زيػػادة 

 (.35فعاليتهما فا مصؿ الدـ عند االورار التا جد تصيد الكبد  
تركيز البيميروبيف يزداد فػا دـ الحبػؿ السػري  تركيز البيميروبيف: ظهر اف

( بتػػػػأ ير جميػػػػع العوامػػػػؿ المدروسػػػػة عػػػػدا عػػػػدد P<0.05زيػػػػادة معنويػػػػة  
الػػػوالدات وعمػػػر االـ اذ اظهػػػرت النتػػػائج اف زيادتػػػه كانػػػت غيػػػر معنويػػػة 

 P>0.05 وعنػػد اجػػراه م ارنػػة متعػػددة بػػيف المتوسػػطات تبػػيف اف تػػأ ير )
يػػز البيميػػروبيف عنػػد مسػػتول االحتمػػاؿ جميػػع العوامػػؿ كػػاف معنويػػا فػػا ترك

 P<0.05 اذ بمػػػػط المتوسػػػػط العػػػػاـ لتركيػػػػػز البيميػػػػروبيف فػػػػا دـ الحبػػػػػؿ )
 .(1جدوؿ رجـ   ،مؿ 111مماـ 1.13السري 

تركيز الكرياتنيف: اظهرت نتػائج التحميػؿ االحصػائا اف تركيػز الكريػاتنيف 
ر ( بتػأ يP<0.05فا مصؿ دـ الحبؿ السػري انخفػض انخفاوػا معنويػا  

جميػػػػع العوامػػػػػؿ المدروسػػػػػة عػػػػػدا عػػػػػدد الػػػػػوالدات اذ اظهػػػػػرت النتػػػػػائج اف 
( وعنػػد اجػػراه م ارنػػة متعػػددة بػػيف P>0.05انخفاوػػه كػػاف غيػػر معنػػوي  

المتوسػػػػػطات تبػػػػػيف اف تػػػػػأ ير جميػػػػػع العوامػػػػػؿ كػػػػػاف معنويػػػػػا فػػػػػا تركيػػػػػز 
الكريػػػػػػػاتنيف فػػػػػػػا مصػػػػػػػؿ دـ الحبػػػػػػػؿ السػػػػػػػري عنػػػػػػػد مسػػػػػػػتول االحتمػػػػػػػاؿ 

 P<0.05)، لعاـ لتركيز الكرياتنيف فا مصؿ دـ الحبؿ اذ بمط المتوسط ا
( يووػػػػح تػػػػأ ير العوامػػػػػؿ 0والجػػػػدوؿ   ،مػػػػؿ 111مماػػػػـ  1.33السػػػػري 

 المدروسة فا تركيز الكرياتنيف فا مصؿ دـ الحبؿ السري.
تركيز اليوريا: بينت نتائج التحميؿ االحصائا اف تركيز اليوريا يزداد فا  

بتػػػأ ير جميػػػع العوامػػػؿ  (P>0.05دـ الحبػػػؿ السػػػري زيػػػادة غيػػػر معنويػػػة  
المدروسػػػة عػػػدا مػػػدة الحمػػػؿ و ػػػهر الػػػوالدة اذ اظهػػػرت النتػػػائج اف زيادتػػػه 

( وعنػػد اجػػراه م ارنػػة متعػػددة بػػيف المتوسػػطات P<0.05كانػػت معنويػػة  
تبػػيف اف تػػأ ير جميػػع العوامػػؿ كػػاف غيػػر معنػػوي فػػا تركيػػز اليوريػػا عنػػد 

ز اليوريا فػا دـ ( اذ بمط المتوسط العاـ لتركيP>0.05مستول االحتماؿ  
 .(1جدوؿ رجـ   ،مؿ 111مماـ  21.22الحبؿ السري 

اف عمميػػػػػػة تكسػػػػػػر كريػػػػػػات الػػػػػػدـ الحمػػػػػػر يػػػػػػردي الػػػػػػل تحمػػػػػػؿ  
الهيموكمػػػوبيف الػػػل جزئيػػػه المكػػػونيف  مػػػا بػػػروتيف الكمػػػوبيف وجػػػزه الحديػػػد 

لػذا فػاف زيػادة  Bilirubinو Biliviridinويتحوؿ االخيػر الػل صػباتا 
وبالتػػػالا يمكػػػف  مػػػع تكسػػػر كريػػػات الػػػدـ الحمػػػرتركيػػػز البيميػػػروبيف يػػػرتبط 

يػػػػػتـ تصػػػػػنيع الكريػػػػػاتنيف فػػػػػا   (.21اعطاه فكرة عف تحمؿ الدـ  
الكبد والكمية وينت ؿ الػل انحػاه الجسػـ االخػرل كالػدماغ بواسػطة مركبػات 
الفوسفاتيز ذات الطاجة العالية ويتحوؿ الل كرياتيف خارج االعوػاه التػا 

الكميتػيف خارجػا مػع االدرار وال يعػاد  يصنع فيهػا ويكػوف سػهؿ العبػور مػف

اف  ي اخػػتيؼ فػػا مسػػتول الكريػػاتنيف يعػػود الػػل  ،امتصاصػػه مػػرة اخػػرل
 (.21وجود خمؿ فا تصنيعه او طرحه عف طريؽ الكميتيف  

اف اليػػويرا تم ػػػؿ الكميػػػة الفائوػػػة مػػف مركبػػػات النتػػػروجيف فػػػا  
بروتينػات الجسـ والتػا تكػوف ناتجػة عػادة مػف  ػدـ االحمػاض االمينيػة وال

ويػػتـ الػػتخم  منهػػا عػػادة عػػف طريػػؽ الكميتػػيف وتحػػدث دورة اليوريػػا فػػا 
الكبػػػد لػػػتخم  الجسػػػـ مػػػف وػػػرر اليوريػػػا الناتجػػػة بفعػػػؿ  ػػػدـ االحمػػػاض 

اذ  22تتفػػػؽ نتػػػائج دراسػػػتنا الحاليػػػة مػػػع مػػػا وجػػػد  كمػػػا و (.32االمينيػػػة  
الحظ وجود ارتفاع فا مستول اليوريا والكرياتنيف فا حامض البوليؾ فا 
مصؿ دـ الحبؿ السري عند الوالدة م ارنة بدـ االـ وكذلؾ م ارنة بالسائؿ 

كمػػػا الحظػػػوا وجػػػود عيجػػػة ارتبػػػاط  ،(Aminiotic fluidاالمنيوسػػػا  
خطػػػا بػػػيف كػػػؿ مػػػف مسػػػتول اليوريػػػا والكريػػػاتنيف وبػػػيف مصػػػؿ دـ الحبػػػؿ 

وجػد فسػرت  ػذ  الزيػادة بسػبد الن ػاط االيوػا المتزايػد  ،السري ودـ االـ
 دث فا جسـ الجنيف جبؿ الوالدة.الذي يح

 الترحيل الكهربائي للبروتينات : نتائج 3.4

اظهػػػر الترحيػػػؿ الكهربػػػائا لبروتينػػػات مصػػػؿ الػػػدـ عمػػػل  ػػػيـ  
وجود بعض االختيفػات بػيف طػرز بروتينػات  PAGEمتعدد االكريممايد 

بػيف االطفػاؿ انفسػهـ وكػذلؾ بػيف مصػؿ دـ االـ  الحبؿ السريمصؿ الدـ 
 .1صورة رجـ بؿ السري لطفمها كما مووح فا الومصؿ دـ الح

اف الهدؼ مػف  ػذ  التجربػة  ػو لتحديػد وجػود االختيفػات فػا  
طػرز البروتينػات المتواجػػدة فػا مصػػؿ دـ الحبػؿ السػػري واظهػرت النتػػائج 
وجػػود اختيفػػات جو ريػػة فػػا  صػػناؼ البروتينػػات فػػا نمػػاذج مصػػؿ دـ 

ل الحالػػػػة المناعيػػػػة الحبػػػػؿ السػػػػري ويمكػػػػف تفسػػػػير  ػػػػذ  االختيفػػػػات الػػػػ
والفسمجية التا مر بها الطفػؿ واالـ عمػل حػد سػواه خػيؿ فتػرة الحمػؿ اذ 
اف اصػػػػابة االـ بػػػػبعض األمػػػػراض خػػػػيؿ فتػػػػرة الحمػػػػؿ يمكػػػػف اف يسػػػػبد 
تكويف بروتينات مناعية لمدفاع ود الممروات او اف التعرض لمظػروؼ 
ف الصػػػػحية المختمفػػػػة الناتجػػػػة بفعػػػػؿ الحمػػػػؿ يمكػػػػف اف يتسػػػػبد فػػػػا تكػػػػوي

بروتينات معينة يمكػف الك ػؼ عنهػا فػا مصػؿ دـ الحبػؿ السػري بطري ػة 
 الترحيؿ الكهربائا.
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 وعدد خييا الدـ البيض فا دـ الحبؿ السري جيد الدراسة. PCVونسبة مواوط الدـ  ESRت فا جيـ تركيز الهيموكموبيف وجيمة (: نتائج التحميؿ اإلحصائا لتأ ير المعامي1جدوؿ  

 انفئت انمعبمالث

 انصفبث انمدروست

Hb gm/dl ESR mm/hr PCV % WBCs /mm3 

 F انمتىسط F انمتىسط F انمتىسط F انمتىسط

 عمر االو

 )سنت(

61-02 13.39 a 

0.28 ns 

3.59 a 

0.32 ns 

48.40 a 

0.15 ns 

17228 a 

1.64 * 
06-02 13.40 b 3.81 b 47.80 b 14583 a 

01-02 13.65 c 3.95 c 48.80 c 14711 a 

06-02 14.48 d 6.73 d 49.57 d 8650 b 

 15600 49.2 13.71 13.25 انمعدل انعبو

 عدد انىالداث

6-0 13.66 a 

0.01 ns 

0.76 a 

3.45 * 

45.54 a 

2.52 * 

11735 a 

2.27 * 4-1 13.67 b 7.33 a 49.86 b 10483 b 

7-9 13.86 c 0.22 b 50.53 c 19161 c 

 15600 49.2 13.71 13.25 انمعدل انعبو

 جنس انمىنىد

 a 13.50 ذكر
0.31 ns 

1.40 a 
0.77 * 

49.01 a 
2.43 * 

13280 a 
1.63 * 

 b 2.1 b 43.06 b 12210 b 13.70 انثى

 15600 49.2 13.71 13.25 انمعدل انعبو

 مدة انحمم

 )اسبىع(

04 14.04 a 

0.07 ns 

0.17 a 

0.68 * 

50.22 a 

0.27 ns 

17110 a 

0.96 * 02 13.49 b 3.78 b 47.52 b 10763 b 

01 13.65 c 4.37 c 48.19 c 13506 c 

 15600 49.2 13.71 13.25 انمعدل انعبو

 شهر انىالدة

 a 14.69 تمىز

3.62 * 

1.55 a 

0.20 ns 

47.92 a 

1.07 * 

14896 a 

0.73* 
 a 3.24 b 46.55 b 12052 b 12.99 اة

 a 2.53 c 50.41 c 14934 c 11.84 ايهىل

 b 3.75 d 50.01 d 13290 d 15.39 األول تشرين

 15600 49.2 13.71 13.25 انمعدل انعبو

 1.11غير معنوية عند مستول االحتماؿ  F: جيمة NS 1.11معنوية عند مستول االحتماؿ  F:جيمة *
 1.11الحروؼ المختمفة ت ير الل اف االختيفات بيف المتوسطات معنوية عند مستول االحتماؿ 

 
 ض فا دـ الحبؿ السري جيد الدراسة.(: نتائج التحميؿ اإلحصائا لتأ ير المعاميت فا التعداد  لتمييزي لخييا الدـ البي3جدوؿ  

 انفئت انمعبمالث

 (%انصفبث انمدروست )

Neutrophiles Basophiles Acidophiles Lymphocytes Monocytes 

 F انمتىسط F انمتىسط F انمتىسط F انمتىسط F انمتىسط

 عمر االو

 )سنت(

61-02 34.2 a 

0.1 ns 

0.07 a 

0.8 * 

0.12 a 

0.9 * 

56.5 a 

0.4 ns 

0.18 a 

1.4 * 
06-02 35.3 b 0.06 b 0.16 a 51.3 a 0.34 b 

01-02 36.9 c 0.01 c 0.03 b 55.5 b 0.58 c 

06-02 33.2 a 0.02 a 0.22 a 59.8 c 0.94 a 

 0.48 60.5 0.18 0.02 36.30 انمعدل انعبو

عدد 

 انىالداث

6-0 33.9 a 

0.5 ns 

0.01 a 

0.6 * 

0.14 a 

1.3 * 

58.8 a 

1.7 * 

0.60 a 

0.2 * 4-1 39.7 b 0.04 b 0.13 a 46.9 a 0.54 b 

7-9 31.2 c 0.08 c 0.22 b 61.6 b 0.39 c 

 0.48 60.5 0.18 0.02 36.30 انمعدل انعبو

جنس 

 انمىنىد

 a 32.1 ذكر
5.6 * 

0.01 a 
0.5 ns 

0.99 a 
0.1 ns 

55.4 a 
0.1 ns 

0.44 a 
1.1 * 

 b 0.04 b 1.10 a 57.1 a 0.53 b 30.1 انثى

 0.48 60.5 0.18 0.02 36.30 انمعدل انعبو

 * a 0.1 ns 0.03 a 0.1 ns 0.18 a 0.3 ns 66.7 a 1.2 * 0.23 a 0.7 36.5 04 مدة انحمم
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 b 0.06 b 0.07 b 47.4 a 0.76 b 35.1 02 )اسبىع(

01 33.1 c 0.02 c 0.12 c 53.3 a 0.55 c 

 0.48 60.5 0.18 0.02 36.30 انمعدل انعبو

شهر 

 انىالدة

 a 44.3 تمىز

2.3 * 

0.05 a 

0.2 ns 

0.28 a 

0.8 * 

56.4 a 

5.1 * 

0.85 a 

2.6 * 
 a 0.01 b 0.21 b 67.8 a 0.25 a 32.3 اة

 b 0.03 c 0.08 a 65.2 a 0.30 b 40.4 ايهىل

 a 0.07 d 0.02 a 33.8 a 0.65 c 22.7 أول تشرين

 0.48 60.5 0.18 0.02 36.30 انمعدل انعبو

 1.11معنوية عند مستول االحتماؿ  F:جيمة *
NS جيمة :F  1.11غير معنوية عند مستول االحتماؿ 

 1.11الحروؼ المختمفة ت ير الل اف االختيفات بيف المتوسطات معنوية عند مستول االحتماؿ 
 

 حصائا لتأ ير المعاميت فا مستول تركيز سكر الدـ وتركيز الكولستروؿ فا دـ الحبؿ السري جيد الدراسة.(: نتائج التحميؿ اإل2جدوؿ  

 انفئت انمعبمالث

 انصفبث انمدروست

Suger (mg/dl) Cholesterol (mg/dl) 

 F انمتىسط F انمتىسط

 عمر االو

 )سنت(

61-02 60.70 a 

2.69 * 

64.70 a 

1.63 * 
06-02 68.58 a 54.08 b 

01-02 50.92 a 82.87 c 

06-02 82.54 a 70.94 a 

   انمعدل انعبو

 عدد انىالداث

6-0 75.20 a 

1.26 * 

78.95 a 

0.78 * 4-1 60.56 b 77.27 b 

7-9 61.28 c 41.47 a 

   انمعدل انعبو

 جنس انمىنىد

 a 60.31 ذكر
0.02 ns 

70.21 a 
0.02 ns 

 a 70.15 b 60.28 انثى

   انمعدل انعبو

 مدة انحمم

 )اسبىع(

04 52.89 a 

1.89 * 

67.08 a 

0.01 ns 02 66.39 a 66.31 b 

01 77.21 a 64.31 c 

   انمعدل انعبو

 شهر انىالدة

 a 66.81 تمىز

0.76 * 

46.39 a 

1.45 * 
 b 74.02 a 61.26 اة

 a 92.37 a 56.47 ايهىل

 a 50.81 b 78.17 األول تشرين

   انمعدل انعبو

 1.11غير معنوية عند مستول االحتماؿ  F: جيمة NS ،1.11معنوية عند مستول االحتماؿ  F:جيمة *
 1.11الحروؼ المختمفة ت ير الل اف االختيفات بيف المتوسطات معنوية عند مستول االحتماؿ 

 
 فا دـ الحبؿ السري جيد الدراسة. GPTو  GOTفا مستول تركيز البروتيف واأللبوميف وفعالية  نزيما  (: نتائج التحميؿ اإلحصائا لتأ ير المعاميت0جدوؿ  

 انفئت انمعبمالث

 انصفبث انمدروست

Protien (mg/dl) Alb (mg/dl) GOT (I.U/L) GPT (I.U/L) 

 F انمتىسط F انمتىسط F انمتىسط F انمتىسط

 عمر االو

 )سنت(

61-02 5.39 a 

0.16 ns 

3.88 a 

0.64 * 

33.18 a 

0.39 ns 

43.17 a 

0.18 ns 
06-02 5.72 b 3.75 b 32.80 b 43.19 b 

01-02 5.74 c 3.41 c 34.05 c 41.24 c 

06-02 5.27 d 3.79 d 39.17 a 44.38 d 

 41.32 38.18 4.12 6.23 انمعدل انعبو

 عدد انىالداث

6-0 5.18 a 

1.06 * 

3.96 a 

0.79 * 

34.87 a 

0.15 ns 

40.41 a 

0.54 ns 4-1 6.21 a 3.94 b 33.07 a 44.46 a 

7-9 5.20 b 3.23 a 36.45 b 44.14 b 

 41.32 38.18 4.12 6.23 انمعدل انعبو

 جنس انمىنىد

 a 5.70 ذكر
0.88 * 

3.10 a 
0.47 ns 

41.01 a 
0.01 ns 

44.71 a 
0.19 ns 

 b 3.90 b 40.05 b 46.12 b 5.10 انثى

 41.32 38.18 4.12 6.23 انمعدل انعبو

 مدة انحمم

 )اسبىع(

04 5.42 a 

1.80 * 

3.74 a 

1.48 * 

34.35 a 

0.01 ns 

41.64 a 

0.15 ns 02 4.79 b 3.31 b 35.08 b 42.96 b 

01 6.38 c 4.08 c 34.97 c 44.38 c 

 41.32 38.18 4.12 6.23 انمعدل انعبو

 الدةشهر انى
 a 5.77 تمىز

0.13 ns 
3.76 a 

0.65 * 
40.96 a 

3.80 * 
32.41 a 

4.38 * 
 b 3.64 b 41.49 b 44.31 a 5.64 اة
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                                   1        2        3       4        5         6      7     

( 1.21)%بتركيز متعدد االكريممايد مصل الدم عمى هالم   حيل الكهربائي لبروتيناتلتر ( ا1صورة )
  Coomassae brilliant blue R-250 مصبوغة بصبغة

 
 

 

 c 3.30 c 29.99 a 46.67 a 5.58 ايهىل

 d 4.15 d 26.75 a 48.60 a 5.13 األول تشرين

 41.32 38.18 4.12 6.23 انمعدل انعبو

 1.11غير معنوية عند مستول االحتماؿ  F: جيمة ns ،1.11مستول االحتماؿ معنوية عند  F:جيمة *
 1.11الحروؼ المختمفة ت ير الل اف االختيفات بيف المتوسطات معنوية عند مستول االحتماؿ 

 
 الحبؿ السري جيد الدراسة.(: نتائج التحميؿ اإلحصائا لتأ ير المعاميت فا مستول تركيز البيميروبيف والكرياتنيف واليوريا فا دـ 1جدوؿ  

 انفئت انمعبمالث

 انصفبث انمدروست

Bilirubin 

(mg/dl) 

Creatine 

(mg/dl) 

Urea 

(mg/dl) 

 F انمتىسط F انمتىسط F انمتىسط

 عمر االو

 )سنت(

61-02 1.32 a 

0.41 ns 

0.67 a 

0.92 * 

32.05 a 

0.39 ns 
06-02 1.24 b 0.72 b 30.91 a 

01-02 1.38 c 0.74 c 31.08 b 

06-02 1.41 d 0.72 d 28.74 a 

 30.36 0.77 1.57 انمعدل انعبو

 عدد انىالداث

6-0 1.35 a 

0.24 ns 

0.74 a 

0.33 ns 

29.75 a 

0.28 ns 4-1 1.27 b 0.72 b 30.26 b 

7-9 1.41 b 0.66 c 32.09 a 

 30.36 0.77 1.57 انمعدل انعبو

 جنس انمىنىد

 a 1.10 ذكر
0.94 * 

0.90 a 
2.55 * 

31.01 a 
0.01 ns 

 a 0.72 a 30.90 a 1.16 انثى

 30.36 0.77 1.57 انمعدل انعبو

 مدة انحمم

 )اسبىع(

04 1.16 a 

1.80 * 

0.64 a 

1.51 * 

27.79 a 

1.08 * 02 1.35 b 0.77 b 32.71 a 

01 1.51 a 0.73 c 31.59 a 

 30.36 0.77 1.57 انمعدل انعبو

 شهر انىالدة

 a 1.51 تمىز

3.27 * 

0.76 a 

1.31 * 

29.01 a 

0.62 * 
 b 0.73 b 30.10 a 1.52 اة

 c 0.73 c 32.50 a 1.42 ايهىل

 a 0.64 d 31.19 a 0.91 األول تشرين

 30.36 0.77 1.57 انمعدل انعبو

 1.11معنوية عند مستول االحتماؿ  غير F: جيمة ns 1.11معنوية عند مستول االحتماؿ  F:جيمة *
 1.11الحروؼ المختمفة ت ير الل اف االختيفات بيف المتوسطات معنوية عند مستول االحتماؿ 

 

 

 

 

 

 

Lane [1-3]  =مصؿ دـ الحبؿ السري Lane [4-7]  =مصؿ دـ االـ 
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FOR CORD BLOOD AFTER LABOR 
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E.mail: mohammedqais1975@yahoo.com 
 

ABSTRACT: 

This study aims at collecting umbilical cord blood from infants in Al-Ramadi city. It estimates some of the 

cellular and biochemical blood criteria and achieves immunological tests to find specific antibodies for some 

pathogenic cases in addition to the study of chromosomal form for the lymphocytes.  

The results showed the following: 

 Blood tests: Hb concentration decreased in cord blood it reaches the mean 13.25 gm/dl , ESR increased at 

13.71mm/hr , PCV increased at mean 49.2% , WBC increased at the mean 12600 cell/mm3. Neutrophile 

increased at the mean 36.6 %. Basophile , Acidophile ,monocyte, decreased at the mean respectively 

0.02,0.18,0.48%.While lymphocytes increased at the mean 60.5%. 

 Biochemical tests: Cholestrol decreased at the mean 74.5%. Blood sugar also decreased at the mean 

75.2mg/dl.Total proteins and albumine decreased at the mean 6.23gm/dl and 4.12gm/dl. Transaminases activity 

GOT,GPT increased at 41.32 U/L and 38.18 U/L.Bilirubin increased at the mean 1.57 mg/dl. Creatine decreased 

at the mean 8.77 mg/dl. Urea increased at 30.36 mg/dl. 

 Electrophoresis:There were certain differences in the proteins patterns of the serum of the cord blood and the 

mothers serums as well. 

 

 

 


