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في السائل االمنيوتي ومصل   والهرمونات  واألنزيماتدراسة مقارنة لمستويات الكهارل        
 الوالدة  أثناءالدم لدى النساء الحوامل 

 موسى جاسم محمد  

 كلية العلوم  -امعة تكريت ج
 

 

 

 

 :معلومات البحث
 

 الخالصة: 
 2011/ 11/ 5تاريخ التسليم:  
 2012/ 1/ 23تاريخ القبول:  

 2012   /   10  / 30   نشر: تاريخ ال 

DOI: 10.37652/juaps.2012.62115 

(  ينتتت) اتتتئ راالتتتوتي رخانيتتتالن أءتتتا  اتتتئ رانالتتتو  89(  ينتتت) و)   89هتتتال راسةرعتتت)   تتت    أجريتتت  
 .ا  اتتئ نالتتو  لاراتتي عتت موو  سوطوا تت) عتتم رة(  ين) و) أءتت 26راحاراي أثنو  رااخوة،  قاةن  رانتوتج اع  

رانالتتو  ا ر   رأل اتت فضتتو  راوطوا تت)  ،قالتتو  رانينتتو  راوسة عتت) ثاتت  ثتتحس اطتتوامع لالتت   تتسو راتتاخور 
 خور  عوبق) أاو راوطوا ) راثواثتت) فضتتو  ( 5 –2 راوطوا ) راثونم) رانالو  را ارلن اسيهئ ائ    رأل لراحوي  

 ،راك اةريتتس ،رابالوعيا) ،راكهوةل   راصاويا) لرسيز(  خور  عوبق). لم لقسير 5  ائ أكثررانالو  را ارلن اسيهئ 
اننتتاف فتتن  رةلستتو فقتتس  جتتس  ،( فتتن ستتي اتتئ اصتتي راتتس)  راالتتوتي رخانيتتالن) راوغنمالتتيا راكواالتتيا)، راساعتتسو  

اطوا تت)  راصتتاويا)  راك اةريتتس( فتتن اصتتي راتتس) فتتن جومتتع راوطتتوامع راوسة عتت) اقوةنتت) اتتع،االتتتا)  راكوااليا)
رابالوعتتيا)  راساعتتسو ( فتتن اصتتي راتتس)  ،)راوغنمالتتيا فن ليئ ام نطس أف فتتر م اننايتت) فتتن االتتتا)    ،راالم رة

أاتتو راالتتوتي رخانيتتالن فقتتس  جتتس رن ستتو  اننتتاف  ،فن جومع راوطوامع راوسة عتت) اقوةنتت) اتتع اطوا تت) راالتتم رة
اتتم نطتتس أف فتتر م اننايتت) فتتن االتتتا)  ( فتتن لتتيئ راكواالتتيا) راساعتتسو فتتن االتتتا)  راوغنالتتيا)، رابالوعتتيا)، 

لقتتسير ستتاات لتتم   راصتتاويا)  راك اةريتتس( فتتن جومتتع راوطتتوامع راوسة عتت) اقوةنتت) اتتع نليررلهتتو فتتن اصتتي راتتس). 
 ,Alanine aminotransferase (ALT), Aspartate aminotransferase (AST)رخنزيوتتو  لرركيتتز

Alkaline phosphatase (ALK-P), Creatine Kinase (CK) ,Lactate dehydrogenase 

(LDH)    فتتن اصتتي راتتس) اتتس) جومتتع راوطتتوامع  رألنزيوتتو ف تتم نطتتس أف فتتر م اننايتت) فتتن االتتتا) هتتال
فن راالوتي رخانيالن اتتس)  رألنزيوو راوسة ع) اقوةن) اع اطوا ) راالم رة فن ليئ رن سض  االتايو  هال 

اننتتاف فتتن االتتتا)  رةلستتو أاو راهراانو  فاجس  س).جومع راوطوامع راوسة ع) اقوةن) اع نليررلهو فن اصي را
فتتن اصتتي  FSH هراتتان رخعتتتر جيئ  رن ستتى االتتتا) رابر جالتتتير ن    LHرابر خكتيئ  راهراان را تتالينن  

أاتتو راالتتتوتي رخانيتتتالن فقتتس  جتتتس رةلستتتو   ،راتتس) اتتتس) جومتتتع راوطتتوامع راوسة عتتت) اقوةنتتت) اتتع اطوا تتت) راالتتتم رة
فتتن راوطتتوامع راوسة عتت) LH  رن سو  اننتتاف فتتن االتتتا) هراتتان FSH  انناف فن االتا) رابر جالتير ن 

رابتتر خكتيئ فتتر م اننايتت) فتتن االتتتا) هراانتتو    فتتن لتتيئ اتتم نطتتس أف ،اقوةنتت) اتتع نليررلهتتو فتتن اصتتي راتتس)
 .  جيئ( فن راالوتي رخانيالن اس) جومع راوطوامع اقوةن) اع نليررلهو فن اصي راس)ر  رخعت 
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 المقدمة 
راالتتتتوتي رخانيتتتتالن هتتتتا عتتتتوتي نتتتتسوا اتتتتوتن ينتتتتتج اتتتتئ را ح تتتتو          

رخانيالم)  حوط بغشو   الو  بواغشو  رخاانيالن  رااف  حتتمب بتتواتطاي  
   كان اشوبه ابحزاو راتتس) اتتئ رانولمتت)   Amniotic Cavityرخانيالن 

ي  كتتان لطتتم راالتتوت  .(1  اتتئ راحوتتي راترسيبم) ءوص) فن راوررلتتي رأل اتت 
 ( فتتن لواتت) راحوتتي را بمنتتن  اكتتئ قتتساتتي 1000 –500رخانيتتالن نتتيئ  
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E-mail address:  

 

 تتسة راتتتوة فتتن  ثاتت ا تتن اتتترر  ق ي تت) أ  يرلستتع  ثاتت يتتن سى هتتار راحطتتم 

،  لطم راالوتي  التور بوازيووة انا نسر تت) راحوتتي لتتت   صتتي لوخ  أءر) 

، ( ثتتتم يبتتتسأ بواتنتتتوق  لتتتسةيطمو36 –34عتتتونمع  االتتتتا) فتتتن رأل أ  تتت  ثاتتت 

اتر  رلتتس لقري تتو نينوتتو  كتتان فتتن  ثا (   36ليث يب غ لطوه فن رألعبا   

 .(2( ا ي تر  50( بحس و  12با   رألع
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 حتتتمب راالتتتوتي بتتتواطنيئ أثنتتتو  فتتتترة راحوتتتي  يكتتتان اصتتتسة ثفتتتررزل          

ل راحبتتي راالتترف  شتتتأ أ ضتتو اتتئ ءتتح ارتمس ها نحزاتتو و) رأل)  اكتتئ قتتسر

يترستت  راالتتوتي   (.3  راغشتتو  راوغ تتن ا وشتتمو)  لتتت  اتتئ ج تتس راطنتتيئ  

رخانيالن ائ راوارو رانضاي)  راح ضاي)  رن نصف هال راوكانو  هتتن 

، صف رألءر يتكتتان اتتئ راكوةداهيتتسةر ، راتتسهان، رألنزيوتتو نر لينو   ران 

انتتو  هتتن ، أن اتتئ أهتتم هتتال راوكهراانو   ساات  حتاف     راص غو را

راكوةداهيسةر  را  نتتس راك استتاز هتتا اصتتسة را وقتت) راونلوتت) أثنتتو  رات تتاة 

راطنينتتتتن  لسنيتتتتي ا ت تتتتف رألنلوتتتت) راونتوتتتتسة   تتتت  را وقتتتت) اتتتتئ  تتتتونهو 

)  ستتتاات راتحسيتتتز  رعبقتتتو    تتتت  م راتصتتتوأل رأللوتتتو  رخاينمتتت) راوشتتتتمو

 .(4رانوا راطنينن  

راطنتتيئ  تتئ  ثاتت   كتتان اصتتسة راك استتاز هتتا رأل)  راتتاف  صتتي         

طريأ راوشمو) ائ ءحل  و م) رخنتشوة ليث أن جز  ائ هار راك اساز 

راالتتوتي رخانيتتالن اتتئ ءتتحل  ثاتت  التتت ساه راطنتتيئ  راقالتتم رألءتتر   تتر  

 .(5راقنوة راباام) ا طنيئ  

 حتتتاف راالتتتوتي رخانيتتتانن   تت  رانسيتتتس اتتتئ راكهتتوةل راتتتتن لكتتتان          

سوتتو  ،يا)  راسالتتساةن ا طنيئ  ءوص) راكواالاهو) فن ل اة راهمكي رانلو

 amylase, aspartate  تتت  رانسيتتتس اتتتئ رألنزيوتتتو  اثتتتي   يحتتتتاف 

aminotrasfrase, Lactase, alanine aminotransferase, 

dehydrogenase, phosphatase, Creatine kinase, Alkaline 

phosphatase   اتتتم  رن فنوامتتت) هتتتال رألنزيوتتتو  فتتتن راالتتتوتي رخانيتتتالن

ن راحستتتتوى   تتتت  لنتتتترا بنتتتتس بشتتتتكي  ر تتتته  اكتتتتئ قتتتتس  كتتتتان اهتتتتو و ة فتتتت 

 . (6  راوت   و  رخ ضم)

راطنتتتتيئ ثا  ثاتتت  حتتتسس نقتتتي ا ونتتتر ا و اثتتتتو  راحيايتتت) اتتتئ رأل)          

 IgE حتتتاف راالتتوتي رخانيتتالن   تت  سومتتو  اتتئ رخانياس اديااينتتو  اثتتي 

 IgG  ينمتتت) قتتتس لتنتتتر  راوتتتذءااة اتتتئ رأل) سوتتتو أن راون قتتت) راونايتتت) راطن

ضتتتس  كتتتان اصتتتسةل راالتتتوتي راوالتضتتتسر  ر دبتيتتتسر  اشتتتتق) اتتتئ االت  ثاتتت 

–Interleukin -10   IL ،  قتتس رقترلتت  راسةرعتتو  أن أءتتارخاانيتتالن

( اتتئ قبتتي راطنتتيئ  ااتتت  تتئ طريتتأ رنتتتح  راالتتوتي رخانيتتالن قتتس يتت ثر 10

ن .  االل  زيتتووة فتت (7  هل اة راتسو ح  راونوعم) ا    فن ل اة راطنيئ

فتتتتتن راالتتتتتوتي  IgA2 ,IgA1بصتتتتتنلمه راثتتتتتوناييئ  IgAاالتتتتتتا) راضتتتتتس

أن  ثاتتت رخاانيتتتالن  وتتتو هتتتا   متتت) فتتتن راحبتتتي راالتتترف  قتتتس  نتتتاو راالتتتب  

 .(8  راقنوة راهضوم)  ةتتن راطنيئ  انلم رازيووة قس رنتق  ائ ثفررزر

اتنتترا   تت  راتغيتترر  راحوصتت ) فتتن االتتتا)   راتت ريهتتسا را حتتث          

وتتتتتتو   راهراانتتتتتتو  فتتتتتتن راالتتتتتتوتي رخانيتتتتتتالن اقوةنتتتتتت) اتتتتتتع رخنزي   راكهتتتتتتوةل 

االتتتايولهو فتتن اصتتي راتتس) رثنتتو  راتتاخوة  ستتاات اقوةنتت) هتتال راتغيتترر  اتتع 

 . سو رااخور 

 العينات وطرائق العمل 

(  ينتتتت) اتتتتئ 89(  ينتتتت) و)    89هتتتتال راسةرعتتتت)   تتتت    أجريتتتت          

،  قاةنتت  رانتتتوتج ةائ رانالو  راحاراي أثنتتو  راتتاخوراالوتي رخانيالن أءا  

 . نالو  لاراي ع موو  سوطوا ) عم رة(  ين) و) أءا  ائ 26اع  

ثتتتتتحس اطتتتتتوامع لالتتتتت   تتتتتسو  ثاتتتتت قالتتتتتو  رانينتتتتتو  راوسة عتتتتت)          

 راوطوا )   رأل لرانالو  ا ر  راحوي  رأل ا فضو  راوطوا )  ،رااخور 

وطوا تت) را أاتتو خور  عتتوبق)  ) 5 – 2راثونمتت) رانالتتو  را تتارلن اتتسيهئ اتتئ  

 .(  خور  عوبق)5ائ   أكثرانالو  را ارلن اسيهئ راثواث) فضو  ر

كتتتي ااتتي  5قتتع   تت   ينتتو  راتتتس) اتتئ رااةيتتس   نارلتتم راحصتتال          

نونيتت  نحعتتتمكم) ار    تتو  احكتتم  ءتتوان اتتئ اريضتت) ليتتث   تتع فتتن أ

لتتيئ ل ثتترل  ثاتت  وةجتت) ايايتت)   25لرك راس) فن وةجتت) لتتررةةاونع رات ثر   

و ةة /  3000جهوز را رو راورستتزف   بالتتر )   بوعت سر)راوصي    ثم فصي

راووص) راسقمق)    ع راوصي  بوعت سر)وقمق)   بنسهو لم عح  راوصي 

 لتتتم رءتتتا  ينتتتو   .ألجتتترر  راسحاصتتتو  راو  ادتت) نبيتتال رءت تتتوةفتتن أنبادتتت) 
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راالتتتوتي رألانيتتتتالن اتتتتئ رألاهتتتتو  راحاراتتتتي قبتتتتي راتتتتاخوة اتتتتئ قبتتتتي را بي تتتت) 

   سوو ي ن :   Trans vaginalا) رااخوة   ب ريق) راوقمو) فن صو

 litho Lanyلا تتع راوريضتت)   تت  عتترير راتتاخوة   نا تت م)          

positon لكتتتان االتتتت قم)   تتت  ثهرهتتتو اتتتع ثنتتتن اسصتتتي رارس تتت) لتتتت   ثا

راو صتتت  اهتتتو   تتت  راالتتترير ثتتتم لستتتته  لرلتتتو   ضتتت ) راالتتتوم فتتتن راوكتتتون

لالتتتنوي      Sim,s Speculumهتتنناعتتوط) ةاتت) ءوصتت) استتته راوهبتتي   

 ثاتتت دكتتي وقتتت) اتصتتي طو  انقوتت) لتتتسءي اتتئ راوهبتتتي ب ستت)  ا تتتف   عتترن 

 ثاتتتتت ينقتتتتتي ا ونتتتتترة ورءتتتتتي راالتتتتتوتي رألانيتتتتتانن  يالتتتتتح  راالتتتتتوتي نهتتتتتس     

 .(9 راو تبر

أ رخنزيومتتتت) رتتتتت لتتتتم لقتتتتسير االتتتتتا) راكهتتتتوةل بوخ توتتتتوو   تتتت  را ر          

راسرنالتتم)  Biolabo  تتسو راتح يتتي راطتتوهزة  راوطهتتزة اتتئ نتترس) بوعتتت سر)

 .(12رخاوونم)   Human (  نرس)11, 10 

 متتتت)أ رخنزيورتتتتت  سوتتتتو لتتتتم لقتتتتسير رخنزيوتتتتو  بوخ توتتتتوو   تتتت  را ر          

 ،رابري ونمتت) Randox سو راتح يي راطوهزة  راوطهزة ائ نتترس)    بوعت سر)

 دوخ توتتوو   تت   تتسو   ELISAلقنمتت) رخايتتزر بوعت سر)  لم لقسيرراهراانو 

 (. 12 يي را وص) بكي نا  ائ راهراانو   راتح

 أءت تتوة   F – testلح يتتي رات تتويئ رءت تتوةنتتتوتج  فتتأ رالتتم لح يتتي          

T- test (رابرنواج رخلصوتن  بوعت سرMinitype   قاةنتت  راوتاعتت و 

 (.p<0.001  13وة ونكئ اتنسو راحس و بوالتا) انناي)   راحالونم) بذءت 

 النتائج والمناقشة 

 الكهارلاوال : 

(  س)  جتتاو أف فتتر م اننايتت) فتتن االتتتا) 1 نحلظ ائ راشكي           

رابالوعتتتيا)  راوغنمالتتتيا) فتتتتن اصتتتي راتتتس) فتتتتن جومتتتع راوطتتتوامع راوسة عتتتت) 

اقوةنتتتت) اتتتتع اطوا تتتت) راالتتتتم رة فتتتتن لتتتتيئ رن ستتتتى االتتتتتارهوو فتتتتن راالتتتتوتي 

رخانيالن اقوةن) اع اصي راس) فن جومتتع راوطتتوامع   نتتس االتتتا) اننايتت) 

 p<0.001  )  ,بوانال ) ا صاويا)  راك اةريس فنحلظ  س)  جتتاو فتتر م   أاو

انناي) فن االتارهوو فن سي ائ اصي راس)  راالوتي رخانيالن اس) جومتتع 

راوطتتتوامع راوسة عتتت) اقوةنتتت) بوطوا تتت) راالتتتم رة او تتتسر راوطوا تتت) راثونمتتت) 

اننتتتاف فتتتن االتتتتارهوو اقوةنتتت)  رةلستتتو بوانالتتت ) اوصتتتي راتتتس) ليتتتث نحلتتتظ 

بوانالتتتتت )  أاتتتتتو، ( (p<0.001راالتتتتتم رة   نتتتتتس االتتتتتتا) اننايتتتتت) بوطوا تتتتت) 

ا ساعسو  فنحلظ  س)  جاو فر م انناي) فن االتارل فن اصي راس) اس) 

جومع راوطوامع راوسة عتت) اقوةنتت) بوطوا تت) راالتتم رة فتتن  جتتسنو بتتون هنتتوك 

رن ستتو  اننتتاف فتتن االتتتارل فتتن راالتتوتي رخانيتتالن اتتس) جومتتع راوطتتوامع 

 ،( (p<0.001اصتتتي راتتتس)   نتتتس االتتتتا) اننايتتت)  راوسة عتتت) اقوةنتتت) اتتتع

اننتتاف فتتن االتتتا) راكواالتتيا) فتتن اصتتي راتتس)  رةلستتو كتتاات خللنتتو  جتتاو 

فتتن لتتيئ رن ستتى االتتتارل   ،اس) جومع راوطوامع اقوةنتت) بوطوا تت) راالتتم رة

فتتن راالتتوتي رخانيتتالن فتتن جومتتع راوطتتوامع راوسة عتت) اقوةنتت) اتتع نليررلهتتو 

 .(  (p<0.001) فن اصي راس)   نس االتا) انناي 

سبيتتتترة فتتتتن  ثتتتتوتف راالتتتتوتي  أهومتتتت)جومتتتتع هتتتتال راتغيتتتترر  اهتتتتو  ثن         

دونمتتتت) ا وتتتتارو رخانيتتتتالن  ستتتتاات اهتتتتو  حقتتتت) ا ونتتتترة اتتتتع زيتتتتووة راالتتتتن) راا  

رنتته اهتتو و ة سبيتتر فتتن لنلتتمم  و متتو   ثا  بوع وف)، راواجاوة فن راالوتي

راتتتسةا راوحلتتظ  ثن. (14رانقتتي احيانتتو   راوتتارو فتتن راالتتوتي رخانيتتالن  

( فتتن راصتتاويا)راكوااليا)، رابالوعتتيا)، راسالتتساة   لرركيز هال رخيانو   فن  

راطنتتتيئ  ةمتتتو  نوتتتا  ل تتتا رابحزاتتتو  راالتتتوتي رخانيتتتالن اهتتتم جتتتسر فتتتن  و 

كومتتو  ق ي تت) فتتن لستترز ب  أن ءوصتت) بوانالتت ) ا همكتتي رانلوتتن اتتاات يتاقتتع 

 ونتتتترة نترركيتتتتز راك اةيتتتتس ،  رن هتتتتار راتازيتتتتع اتتتته  حقتتتت) اراالتتتوتي رخانيتتتتالن

 رابمكوةدانو  فن اصتتي راتتس)  راالتتوتي رخانيتتالن  ءوصتت) اتتو نرا بلتتوهرة 

Chlorid Shift (6).  ثاتت سوتتو  جتتس بتتون زيتتووة لرسيتتز رابتتر خكتيئ يتت وف 

راالتتوتي  إاتت اتتئ      فتتن  و متتو  نقتتي رخيانتتو لس س رث رربو   رءتتتحخ

 .                                                                                               (15  ت لازينهو  بر رخ شم) را  اي) ساا  رخانيالن
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 ثانيا : االنزيمات

 رألنزيوتتو  س)  جاو فر م اننايتت) فتتن االتتتا)   (2راشكي  يبيئ           

( فتتن اصتتي راتتس) اتتس) AST ,ALT ,ALK-P ,LDH ,CKراوسة عتت)  

) اقوةنتتت) بوطوا تتت) راالتتتم رة  رن ستتتى االتتتتارهو جومتتتع راوطتتتوامع راوسة عتتت 

جومنهو فن راالوتي رخانيالن اس) جومع راوطوامع اقوةن) اع نليررلهو فتتن 

راتتتن لتتذلن  رألنزيوتتو اصي راس)  حتاف راالوتي رخانيالن     رانسيتتس اتتئ 

 راالتتوتي رخانيتتالن  ل نتت  و ةر فتتن ثاتت  راهضتتوم)بشتتكي ةتتتمس اتتئ راقنتتوة 

لالتتتتوهم فتتتتن لنلتتتتمم  بذنهتتتتو(  ينتقتتتتس 6رخ ضتتتتم)   راحستتتتوى   تتتت  راوت   تتتتو 

راضتتتغب رخزاتتتازف  ثوراتتت)راتستتتو ح  راكموموتمتتت)  دواتتتتوان فذنهتتتو لالتتتوهم فتتتن 

راالتتتوتي (  أن رن سو تتتهو فتتتن 16  لنلتتمم راوتتتارو ورءتتتي راالتتتوتي رخانيتتتالن 

سر لكتتان ان سضتت) جتت  راتتتن راسنوامو  رخ ضتتم)  ناو را اقوةن) بوصي راس) 

 . فن راالوتي اقوةن) اع اصي راس)

 ثالثا: الهرمونات

االتتتتا) رابتتتر خكتيئ فتتتن  رةلستتتو ( 3نحلتتتظ اتتتئ ءتتتحل راشتتتكي           

جومع راوطوامع فن اصي راس) اقوةن) اتتع اطوا تت) راالتتم رة   نتتس االتتتا) 

نيئ اصتتي راتتس) ، نينوتتو اتتم نحلتتظ أف فتتر م اننايتت) اتتوp<0.001اننايتت) 

فتتتن اصتتتي  FSHن ستتتى االتتتتا) رابر جالتتتتير ن   ر ، راالتتتوتي رخانيتتتالن

راس) اس) جومع راوطوامع اقوةن) بوطوا ) راالم رة نينوتتو رةلستتع االتتتارل فتتن 

راالوتي رخانيالن فن جومتتع راوطتتوامع اقوةنتت) اتتع نليررلهتتو فتتن اصتتي راتتس) 

رةلستتتتع االتتتتتا) رخعتتتتتر جيئ  ،FSHت اتتتت بوانالتتتت )  رأل اتتتت او تتتتسر راوطوا تتتت) 

 LH اوطتتوامع اقوةنتت) بواوطوا تت) راضتتوب ) فتتن اصتتي راتتس) اتتس) جومتتع ر

فن راالوتي رخانيالن اقوةن) اع نليررلهو فتتن اصتتي   LH رن سى االتا)  

نينوتتتو رةلستتع االتتتتا) رخعتتتتر جيئ فتتن راوطوا تتت) راثونمتت) فتتتن راالتتتوتي  ،راتتس)

 رخانيتتالن اقوةنتتت) اتتع نليرلهتتتو فتتتن اصتتي راتتتس)   نتتتس االتتتا) اننايتتت) 

P<0.001 التتتتتتارل اتتتتتونيئ راالتتتتتوتي فتتتتتر م اننايتتتتت) فتتتتتن ا أ تتتتت) اتتتتتم نحلتتتتتظ

 رخانيالن  اصي راس) فن بقم) راوطوامع.

ائ راستت   أاواصسة رابر خكتيئ فن راالوتي رخانيالن  كان    ثن         

 رن رازيتتووة فتتن االتتتا) رابتتر خكتيئ  رأل) امتت) ا طنتتيئ ر را  ستتن ا غتتسة ران و

 س ررنتتت فتتن راالتتوتي رخانيتتالن لتتتارزن اتتع رازيتتووة فتتن االتتتايو  رخعتتتر جيئ 

سوتتو  جتتس بتتذن راكتتاةلز ن يرلستتع بصتتاةة  ،( اتتئ راحوتتي8  –7   رألعتتونمعائ  

اتتع  (  هتتار اتترل ب36 – 34رخانيتتالن اتتئ رخعتتونمع  طبم متت) فتتن راالتتوتي 

االتتتارل يرلستتع اتتع راتقتتس)  ستتاات فتتذن. (17نضتتاا راطهتتوز رارتتتاف ا طنتتيئ  

 اتتئ راحوتتي رألءيتترا بتتر خكتيئ فتتن راث تتث  رةلسو   أقص فن راحوي  يصي  

 18). 

راتتاخوة خن  جتتاول  أثنتتو ( بون رابر جالتير ن يتتن سى 19  جس           

فتتتتتن االتتتتتتتا)  رةلستتتتتو نترركيتتتتتز  وامتتتتت) عتتتتتاا  نيتتتتتأ راتتتتتاخوة  هتتتتتار  قون تتتتته 

 ا قشتتتتترة، سوتتتتتو رن راوشتتتتتمو) لقتتتتتا) نتكتتتتتايئ راهراتتتتتان راوحتتتتترة رخعتتتتتتر جيئ

 راكلري)  هار  كان ارل ب ناق  راتتاخوة  راتتاف عتتاا  حستتز راوشتتمو)   تت 

( سوتتو رن (20 راوشمو) ا بر جالتتتير ن  ثنتواث ب رخعتر جيئ  رااف ي   ثنتوا

 ثن .(21 حستتز   تت  زيتتووة لكتتايئ رخعتتتتر جيئ  LH اتتت رانتتوان  رعنتتتوا

 ثاتتت ران وامتت) يتت وف  –لتتذثير هراانتتو  راحوتتي   تتت  احتتاة لحتت  راوهتتتوو 

االتا) راهراانو   رن  جاو رخعتر جيئ فتتن راتتس)  نوتتي ن  لغيرر  سبيرة ف

 , FSH  23ت نواتتي فقتتس رعتتترجو ن عتت بن  ق تتي اتتئ لرسيتتز هراتتان راتت ك

  تت  رفتتررز  رألصتتسر نوي     لحسيز راطالم  LHت را رةلسو سوو أن   .(22

  تت  راحوتتي  رعبقتتو هراتتان رابر جالتتتير ن  راتتاف  كتتان اتته و ة سبيتتر فتتن 

 FSHت ، سوو رن راوالتا) رانوان احعتر جيئ فن راس) يث ب لحرة راتت (24 

 .(LH  25ت حرة سومو  سبيرة ائ را ينزز ل 
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( يمثل مستوى الكهارل في السائل االمنيوتي مقارنة مع مصل الدم  1شكل ) 

 لدى النساء أثنـاء الوالدة 

 
( يمثل مستوى األنزيمات في السائل االمنيوتي مقارنة مع مصل الدم  2شكل ) 

 لدى النساء أثنـاء الوالدة 
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نسية وهرمون البروالكتين في السائل  ( يمثل مستوى الهرمونات الج3شكل ) 

 الوالدة  االمنيوتي مقارنة مع مصل الدم لدى النساء أثنـاء
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COMPARATIVE STUDY OF ELECTROLYTES , ENZYMES AND 

HORMONES LEVELS IN AMNIOTIC FLUID AND SERUM OF 

PREGNANT WOMEN DURING DELIVERY 

MOUSA JASIM MOHAMMED AL- HUMESH 

 
ABSTRACT: 

This study has been applied to (89) blood samples and on (89) samples of amniotic fluid taken form pregnant 

women during delivery and these results have been compared with (26) blood samples taken from healthy pregnant 

women as a control group. The examined samples were divided in to three groups according to three number of 

deliveries the first group included the women of first pregnancy, the second group is about women of (2-5) deliveries 

while the third group comprised the women of more than (5) deliveries. The level of electrolytes (Sodium ,potassium 

,Chloride, calcium, phosphate and magnesium) has been Increased in both of the serum and amniotic fluid an 

elevation has been found in the level of (calcium sodium and chloride). In the serum of all the examined groups 

compared to control group where was any slight differences an the level of (magnesium, potassium and phosphate ) in 

the serum of all examined groups compared to control group have not been found while the amniotic fluid has 

decreased slightly in the level of (magnesium potassium phosphate and calcium) then any slight differences in the 

level of (sodium and chloride) in all the examined groups with their peers of serum have not been founded. Also the 

level of enzymes (AST) Aspartate aminotransferase (ALT) Alanine aminotransferase (LDH) lactate dehydrogenase 

(CK) creatine kinase (ALK-P) alkaline phosphatase has been examined and no slight differences have been noticed in 

the level of these enzymes in serum of all examined groups compared to control group but the level of these enzymes 

have decreased in the amniotic fluid of all the groups compared to their beers of serum.  As for hormones increase in 

the level of Prolactine and LH hormone has been noticed and the level of FSH and progesterone   in the serum of all 

the examined groups compared to control group has been lowered where as the amniotic founded has slightly upped 

or increased in the level of FSH and progesterone  with slight decrease in the level of LH hormone in all the examined 

groups as compared to their peers in serum hence any slight differences or distinctions have not been found in the 

level of prolactine and estrogen hormones in the amniotic fluid of all examined groups as compared to their peers in 

serum. 


