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 شكر وتقدير

إلهي أحمدك و أنت للحمد أهل على حسن صنيعك إلّي و سبوغ نعمائك علّي و جزيل        

عطائك عندي و على ما فضلتني من رحمتك فقد إصطنعت ما يعجز عنه شكري فأشكر عبادك 

منتك أبتداًء و اللهم يا من ال يرغب في الجزاء و ال يندم على العطاء  .. عاجز عن شكرك

من شكرك و أنت ألهمتهُ شكرك و تكافئ من حمدك و أنت علمته  عفوك تفضالً .. تشكر

حمدك فلك الشكر .. إنصرفت اآلمال دون مدى كرمك بالحاجات و أمتألت بفيض جودك 

 أوعية الطلبات .. فصّل يا رب على محمد و آل محمد الطيبين الطاهرين. 

لشكر و اإلمتنان إلى أستاذتي في نهاية كتابة رسالتي هذه ال يسعني إال أن أتقدم بفائق ا      

ضلة الدكتورة آالء محمد حسون إلقتراحها موضوع البحث و إشرافها على إعداد هذه ألفا

الرسالة و متابعتها المستمرة طيلة مدة البحث و أتمنى لها دوام الصحة و مزيداً من التقدم و 

 العطاء.

القادسية و عمادة كلية العلوم و رئاسة و يطيب لي أن أتقدم بالشكر إلى رئاسة جامعة       

قسم علوم الحياة لحثهم المستمر نحو التقدم .. أخص بالذكر منهم الدكتور حبيب وسيل شبر 

 رئيس القسم.

ً إلى أساتذتي في قسم علوم الحياة اللذين        ً و أمتنانا و يعجز اللسان عن الشكر عرفانا

خالل فترة الدراسة مي و صدوراً رحبة في التعامل كانوا لي عقوالً مستنيرة في التوجيه العل

 و البحث فلهم مني الشكر و من هللا الجزاء. 

إلى و لمرضئ الثالسيميا و من دواعي الوفاء و العرفان بالجميل أن أقدم شكري      

و األطفال و الشكر الموصول  بن البلدي قسم النسائيةمنتسبي قسم الثالسيميا في مستشفى إ

 إلى عنان السماء عرفاناً مني و تقديراً لزميلتي لمياء جاسم محمد .

و ذكر و حضر فضله و إلى كل من مد و أخيراً أهدي شكري و تقديري إلى كل من غاب       

 يد العون و المساعدة .. و أسأل هللا العلي القدير أن يمن على الجميع بالصحة و العافية .

 

         الباحث 

 نيرسول عباس البيضا
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 الخالصة

/ مستشفى ابن البلدي لألطفال والنسائية/  مركز امراض الدم الوراثيةأجريت هذه الدراسة في            

للتحري عن العالقة بين مستويات  2021 حزيرانإلى  2020 الولمن تشرين ا المده، خالل  بغدادمحافظة 

  والعوامل المناعية وبعض المؤشرات الوظيفية ألنسجة الكبد. D3فيتامين 

 علىوتم تقسيمهم سنة  40-18لالعمار من  الذكور فقطمن  عينة 100اشتملت الدراسة على           

والمجموعة الثانية   سيطرة كمجموعة  من االصحاء أشخص 30 مجموعتين: المجموعة األولى تضمنت

مرضى مجموعة هماو ثانويتين مجموعتين توالتي تضمنبيتا  الكبرى نوع لثالسيميابامريضاً  70تضمنت 

ً  35تضمنت   مصابين بفايروس التهاب الكبد نوع سي غيرالثالسيميا  وُعدت كمجموعة سالبة   مريضا

مريضا  35تضمنت  يروسي نوع سيألفا مصابين بالتهاب الكبدمن الالثالسيميا نوع بيتا  ضىمجموعة مرو

مل من الدم الوريدي الستخدامها في قياس المعايير الفسلجية  6تم سحب حوالي  .وُعدت مجموعة موجبة

 .اليه  والكيموحيوية التي اشتملت عليها الدراسة الح

في العدد الكلي لكريات الدم  P > 05.0اظهرت نتائج صورة الدم الكاملة الفسلجية ، انخفاضا معنويا          

الكبرى نوع بيتا الموجبة والسالبة  الثالسيمياوكذلك مستوى الهيموغلوبين لدى مجموعتي مرضى  الحمراء

السيميا الكبرى نوع لثمقارنة مع مجموعة السيطرة، في حين لم تظهر فروقا معنوية بين مجموعتي مرضى ا

في العدد  P > 05.0 أملحوظ أسجلت ارتفاعبينما .ضهم البعضبيتا  الموجبة والسالبة عند مقارنتهم مع بع

الكبرى نوع بيتا الموجبة  الثالسيمياالكلي لكريات الدم البيضاء والصفائح الدموية في مجموعة مرضى 

 فروقا معنوية بينهما. تانلم  تسجل المجموعتان االخير ووعة السالبة ومجموعة السيطرة ممجبالمقارنة 

 mean corpuscular hemoglobin, ,corpuscularاما بالنسبة لقيم الدالئل الدموية )                  

volume mean , ( packed cells volume , mean corpuscular hemoglobin 

concentration  05.0فانها اظهرت انخفاضا معنويا < P   بحجم الدم المضغوطPCV  ومعدل خضاب

في مجموعتي المرضى الموجبة  MCVوكذلك معدل حجم الكريات الحمراء MCHخاليا الدم الحمراء

عند المقارنة بين المجموعتين  P>0.05والسالبة مقارنة بمجموعة السيطرة، ولم يالحظ وجود فروق معنوية 

في حساب معدل تركيز خضاب الكرية  P>0.05الموجبة والسالبة. بينما لم تسجل النتائج فرقا معنويا 

 بين مجموعتي المرضى الموجبة والسالبة ومجموعة السيطرة. MCHC  الحمراء

 

الفريتين  ياتفي مستو P<0.05 زيادة معنويةوجود  التحليل االحصائينتائج  من جانب آخر سجلت 

لدى  BILوكذلك في مستويات البليروبين  ALT, AST , ALPومستوى انزيمات الكبد    10وانترلوكين 
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السيطرة، وكانت هذة  ةالكبرى نوع بيتا السالبة والموجبة  مقارنة مع مجموع الثالسيميامجموعتي مرضى 

سجلت النتائج زيادة  الزيادة اكثر معنوية عند المجموعة الموجبة من المرضى مقارنة بالمجموعة السالبة كما

 طرةبمجموعة السي ةلدى المجموعة الموجبة من مرضى الثالسيميا نوع بيتا مقارن TNF-αوعامل  مستوى

بينما لم تسجل المجموعة السالبة من المرضى فرقا معنويا عند مقارنتها مع مجموعة السيطرة والمجموعة 

لدى المجموعة الموجبة من مرضى  GGTانزيم الموجبة من المرضى ، في حين ازدادت مستويات 

 المجموعة السالبة لمرضى الثالسيميا. ومقارنه بمجموعة السيطرة فقط الثالسيميا نوع بيتا 

لدى   P<0.05معنويا  األَلبومينالبروتين الكلي و و فيتامين ديمن جانب آخر انخفضت مستويات             

وكان هذا  الكبرى نوع بيتا الموجبة و السالبة مقارنة مع مجموعه السيطرة الثالسيميامجموعة مرضى 

 . مقارنة بالسالبة من المرضى عة الموجبةالمجمو االنخفاض اكثر معنوية لدى

بين P<0.05  وجود عالقة ارتباط معنوية سالبة أشارت نتائج االرتباط الىخرى أُ من ناحية            

لدى مجموعتي مرضى الثالسيميا الكبرى  نوع بيتا   GGT و   ALPوإنزيمي    Dمستويات فيتامين 

 Dبين مستويات فيتامين  P>0.05 معنويالسالبة والموجبة  في حين لم تسجل النتائج عالقة ارتباط 

والبروتين الكلي والبيليروبين  لمجموعتي مرضى  الثالسيميا الكبرى  األَلبومينو  ASTو  ALT وإنزيمي  

 .نوع بيتا  السالبة والموجبة

للمجموعتين  ASTوإنزيم  TNF-αبين مستويات P<0.05  عالقة معنوية موجبة سجلت نتائج االرتباط كما 

لدى المجموعة  ALPوإنزيم  TNF-αبين مستويات P<0.05  الموجبة والسالبة  و عالقة معنوية موجبة 

مستويات بين ( P>0.05الموجبة  فقط من المرضى ،من جانب آخر لم تظهر النتائج عالقة ارتباط  معنوية )

TNF-α  وإنزيميALT   و. GTT   

  و انزيماتIL-10  بين مستويات ولبومين  و اال TNF-α  بين مستويات نتائج االرتباط اما بالنسبة ل          

بين   P<0.05وجود عالقة معنوية سالبة  فقد اظهرت مرضى  الثالسيميا الكبرى نوع بيتا لدى لكبد ا

لدى المجموعة الموجبة   ALPو   ALTانزيمي و  IL-10  مستويات و و اال لبومين TNF-α  مستويات 

 TNF-α( بين مستويات  P>0.05فقط من المرضى في حين لم تظهر النتائج عالقة ارتباط  معنوية )

اال لبومين و GTTو   ASTانزيمي و  IL-10بين مستويات  و ومستويات البروتين الكلي والبيليروبين

  .البروتين الكلي والبيليروبين لمجموعتي مرضى  الثالسيميا الكبرى نوع بيتا  السالبة والموجبةو

ن لمرض الثالسيميا تأثيرات سلبية واضحة من خالل النقص الحاصل أ اليه  نستنتج من الدراسة الح         

الجسم بما فيها الكبد والذي نسجة أوزيادة العوامل المناعية والذي ينعكس على وظائف  D3بمستوى فيتامين 

 . اليه  كان واضحا من خالل نتائج الدراسة الح
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   Introductionالمقدمة    -1-1

في منطقة  وبخاصةضطراب وراثي في تصنيع الهيموغلوبين منتشر حول العالم ا  : هو الثالسيميا         

البحر األبيض المتوسط والمناطق االستوائية وشبه االستوائية ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى وجنوب شرق 

هي تصنيع سالسل كلوبين غير متوازنة، اذ يتم تصنيع السلسلة  الثالسيميان الصفة المميزة لمرضى ،ا  آسيا 

وهذا يؤدي الى زيادة في السلسلة  β-chain بيتا  قلة  في تصنيع سلسلة يقابهاو بمعدل طبيعي،  α-chain ألفا

حدوث ترسبات كبيرة بداخل الخاليا تؤدي إلى  من ُثم  بصورة غير متوازنة و الحمراءفي خاليا الدم  ألفا

 .(Thein, 2018)تصنيع كريات دم حمر غير فعالة والعديد من االليات المرضية 

تتأثر كمية الهيموكلوبين المنتج في البالغين سلبيا   β-chainنتيجة لقلة إنتاج سلسلة بيتا           

(Weatherall et al., 2018).  بيتا كلوبين  من االختالفات الوراثية في جين 200وقد تم التعرف علىβ-

globin (HBB)    المتنوعة. اغلب  الثالسيمياعن شدة اإلصابة بأمراض  بوصفها طفرات مسَؤلهَ وتم توثيقها

 Van) بيتا ناتجة عن طفرات نقطية، وتوجد طفرات وراثية حذف كبيره في حاالت نادرة االثالسيميأنواع 

Baal et al. 2007  ؛Weatherall et al., 2018).   لب أاَلغحيث تعتمد شدة المتالزمات السريرية على

عالقة بين النمط الظاهري  57على وجودع، وقد أكدت الدراسات السابقة HBBعلى نوع الطفرة في جين 

 Danjou et)ونوع طفرة ثالسيميا نوع بيتا  Hematological/Clinical phenotypeالدموي/ السريري 

al., 2011). 

و تُعد تالسيميا بيتا هي أكثر األنواع انتشاراً والتي تسبب  و بيتا ألفانوع  الثالسيمياالى  الثالسيمياتقسم         

، مما يسبب فقدان التوازن في تصنيع  ββ0 وغير المتماثلة β0β0 فقر الدم الحاد في الزيجات المتماثلة 

انحالل الدم مما يسبب درجات متفاوتة   من فقر ومن ثم  سالسل الكلوبين، وتخليق خاليا دم حمراء غير فعالة، 

ً حسب خطورتها إلى الثالسيميا نوع بيتا تقسم . (Galanello and Origa, 2010)الدم   الثالسيمياسريريا

المتوسطة  الثالسيمياالتي تتطلب نقل الدم المنتظم طوال الحياة، و Thalassemia majorالكبرى 

Thalassemia intermedia  ،التي تمتاز بفقر الدم اال انها اقل خطورة و تتطلب نقل الدم بانتظام

-Al)وهذا الصنف يعتبر حامل لألعراض  Thalassemia minor or trait انوية أو الخفيفة الث الثالسيمياو

Attar et al., 2008). 

 βواثنان نوع بيتا   α chains ألفايتكون  هيموكلوبين الدم الطبيعي  من اربع سالسل ببتيدية اثنان نوع        

chains ألفا. يقع جين  كلوبين  gen α  بينما يقع جين بيتا 16على الكروموسوم ،β gene  على
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نوع بيتا هناك انخفاض في  الثالسيميا. في (Mehdi and Al Dahmash, 2011). 11الكروموسوم 

زيادة تخليق الهيموكلوبين بدون  من ثَم  . وألفاتصنيع سلسلة كلوبين نوع بيتا مما يؤدي إلى زيادة في سالسل 

مما  Tetramers (alpha4فقط ) لفاأالحرة على شكل رباعيات من نوع  ألفاسالسل بيتا إذ تُترك سالسل 

 ,Sarnaik) الحمراءيكون انحالل مبكر لكريات الدم  ومن ثم   الحمراءيؤدي إلى ترسيبها في كريات الدم 

2005) . 

بقائهم على قيد الحياة ولكنه ينطوي على  فرص يزيد من الثالسيميامرضى  الىأن نقل الدم المنتظم          

كثر ،اذ تعد اُ Cالتهاب الكبد الفيروسي نوع  السيمامخاطر اإلصابة بالفيروسات المنقولة عن طريق الدم ، و

  (Hosseini and Bouzari, 2016) . م المزمنة التي تنتقل عن طريق الدالفيروسات 

د           ، والتي يمكن أن تنتج عن  الثالسيمياالحمل الزائد للحديد من المضاعفات المهمة في مرضى  يُع 

ألن الكبد هو أول عضو يتأثر  و et al., 2019) (Marbutنفسها أو نتيجة لنقل الدم المتكرر  الثالسيميا

يشير  هومابيتا و الثالسيميامرضى  عندمستويات انزيمات االكبد  فان   ، الثالسيميابالحديد الزائد في مرضى 

نوع  الثالسيمياالى وجود خلل في وظائف الكبد فقد لوحظ ارتفاع بعض مؤشرات انزيمات الكبد لدى مرضى 

 HCV (Wanachiwanawin et al., 2003) بـالمصابين  ال سيمابيتا و

اذ ان زيادة مستويات الفرتين في كبد مرضى  Dنقصأ في مستويات فيتامين  الثالسيميايعاني مرضى         

او خلل في  Dدي الى قصور في تخليق فيتامين ؤبوظيفة الكبد مما ي سبب خلالً فبسبب تراكم الحديد  الثالسيميا

  ( .Marbut et al., 2019التمثيل الغذائي )

إن تنشيط جهاز المناعة وإنتاج السيتوكينات االلتهابية ضروريان لالستجابات المناعية الطبيعية         

قد   الثالسيمياواثبتت الدراسات ان  تراكم الحديد  في مرضى  . (Crowe, 2017المضادة للفيروسات )

ً ي  (IL10و  TNF-α)ة والمتمثلة بالسايتوكاينات في مستويات عوامل االستجابة االلتهابية  االولي سبب ارتفاعا

 (.Darweesh and Al-Obiadi,2018)ابة بفيروس التهاب الكبد الفيروسيإلصكثر عند اأحيث ترتفع 

 أهداف الدراسة -2–1

الكبرى نوع بيتا والذي يُعد مصدر قلق لدى المرضى لما يسببه  الثالسيميالزيادة انتشار مرض  نظراً         

وكذلك  ,هذا المرض من مضاعفات سلبية  نتيجة  عمليات النقل الدوري للدم والتعرض للعدوى الفيروسية 

و تأثيره  Dونقص فيتامين  ,ية ومنها الكبد وتضرر خاليا الكبد األَساسالعضاء أتؤدي الى تراكم الحديد في 
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جريت هذه الدراسة للتحري عن أُ ستجابة المناعية وما لهذه العوامل من تأثير على وظائف الكبد  فقد على اال

 وبعض مؤشرات وظائف الكبد  وذلك من خالل: Dالعالقة بين عوامل االستجابة المناعية وفيتامين 

 . CBCالكامل للدم  دالعدجراء اختبار لبعض جوانب صورة الدم المتمثلة بأ .1

   .وى الفريتين في الدم قياس مست .2

 .   D3نيفيتام مستوى قياس .3

تقييم مدى االستجابة المناعية لدى المرضى نتيجة تراكم الحديد عن طريق قياس مستويات السايتوكاينات  .4

 . TNF-α ألفاوعامل التنخر الورمي نوع IL10 المتمثلة انترلوكين 

 ومستويات ( ALT, AST, ALP, GGT) تقيم وظائف الكبد من خالل دراسة مستويات انزيمات الكبد .5

 .( Bilirubin,Total Protien, Albumin المتمثلة ) البروتيناتبعض 

واالستجابة االلتهابية وبعض المؤشرات الكيموحيوية لدم مرضى  D3دراسة العالقة بين  فيتامين  .6

 .امراض الكبد  أودورها في تطور  الثالسيميا
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 إستعراض المراجع -2

 Thalassemiaالثالسيميا  -2-1

  ) (Taher, 2018يعتبر مرض الثالسيميا أحد أكثر االضطرابات الوراثية المتنحية شيوًعا في العالم        

االسا '' الذي يعني )البحر( ،"إيميا" يعني فقر الدم بسبب ارتفاع معدل ثيعني مصطلح الثالسيميا باليوناني `` 

اإلصابة بالمرض في دول البحر األبيض المتوسط. كان المرض شائعًا في الشرق األوسط وشمال الهند 

كندا والواليات المتحدة األمريكية وجنوب شرق آسيا ثم انتشر في بالد الغرب نتيجة هجرة الناس إلى 

(Kremastions et al., 2010 كما أن الهجرات السكانية المستمرة والحديثة تعني أيًضا أنه يمكن اآلن .)

، مما يجعل هذا المرض مصدر قلق  اليه  العثور على مرض الثالسيميا في شمال وغرب أوروبا وأمريكا الشم

يميا مرض وراثي شائع ينتقل من الوالدين الى األطفال ناتج عن الثالس .(Kattamis, 2020صحي عالمي )

بصورة  الحمراءاختالالت في سالسل بناء الهيموكلوبين ، مما يسبب فقر الدم االنحاللي وتكوين الكريات 

 (.Kumawat et al., 2017غير طبيعية )

تخليق الكلوبين ، وهو مكون البروتين الثالسيميا بانها فقر دم وراثي ناتج عن طفرات تؤثر في  توصف       

 et Patelالرئيسي الهيموكلوبين ، والذي يكون سبب في مشاكل صحية كبيرة في مناطق مختلفة من العالم )

2018 al., .) الذي يحمل االوكسجين  الحمراءبشكل عام يمثل الهيموكلوبين البروتين الصبغي لكرية الدم

لوبين وهو الجزء البروتيني ، والذي يتكون من أربع سالسل متعددة ويتكون من جزء الصباغ الهيم ، والك

. تختلف سالسل الببتيد هذه في (Hoffbrand et al., 2006) اما ودلتا التي ترتبط بالحديدكوبيتا و ألفاالببتيد 

 البشر على النحو التالي:

من  %96البالغين ويمثل وهو أكثر شيوًعا عند  Adult hemoglobin(HbA)  لوبين البالغكالهيمو 1-

 βنوع بيتا  وسلسلتين  α chain ألفاسلسلتين  ،لوبين ويتكون من أربعة سالسل ببتيديةكالحجم الكلي للهيمو

chain     (1-2)الشكل. 

% من إجمالي 30-1.5يشكل  Adult 2 hemoglobin(HbA2) لوبين البالغ نوع كالهيمو -2

 .ماكوسلسلتين سي ألفاويتكون من سلسلتي  ،لوبين عند البالغينكالهيمو
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وهو الهيموكلوبين االساسي لألجنة خالل فترة الحمل  F Fetal hemoglobin (HbF)هيموكلوبين  -3 -1

، ويتكون من سلسلتين نوع الفا وسلسلتين نوع  لوبين لدى البالغينك٪ من إجمالي الهيمو1يمثل أقل من 

 .(Ross, et al. 2011)في الجنينلوبين كوهو الشكل الرئيسي للهيمواما گ

. 

 

 .(Ross and Pawlina 2016)لوبين  كتركيب جزيئة الهيمو :(1-2شكل )

قل هذا الخلل الجيني من تنتج الثالسيميا عن خلل جيني يؤثر على عملية إنتاج الهيموكلوبين ، وينت          

اآلباء إلى أبنائهم. يعتمد مرض الثالسيميا على شدة المرض ونوعه ، حيث تظهر األعراض على بعض 

األطفال منذ الوالدة ، بينما تظهر األعراض على البعض اآلخر خالل العامين األولين من العمر. في حين ال 

. يمكن   et al.,(Taher (2009 جيني واحد تظهر اعراض المرض عند األشخاص الذين لديهم اضطراب

. وغالبية 11الموجود في الكروموسوم  ß-globinطفرة )عيوب( مختلفة في جين  200أن تحدث أكثر من 

 ßالطفرات التي تسبب الثالسيميا بيتا هي طفرات نقطية وتؤدي هذه الطفرات الى خلل وظيفي في سلسلة 

 .(De Sanctis et al.,2017بطرق مختلفة  )

نتيجة خلل في  الحمراءمن سمات مرض الثالسيميا هو إنتاج غير طبيعي للهيموجلوبين في خاليا الدم          

االنحالل في وقت  الحمراءتعاني خاليا الدم  ه  متوازنة وعلياللوبين غير كالجينات المسؤولة عن تخليق سلسلة 

file:///C:/Users/m/Desktop/مهمات/استعراض%20المراجع%20عبدالعزيز.docx%23_ENREF_73
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 ويتطلب من المرضى مواصلة العالج طوال حياتهمقصير بعد تصنعيها ، مما يؤدي إلى فقر الدم المزمن 

(Widad et al., 2003.) 

 ICSH The International)الدم )استنادًا إلى اللجنة الدولية للتوحيد القياسي في أمراض           

Council for Standardization in Haematology (ICSH)   يمكن تحديد تشوهات   2015لعام ،

صغيرة الحجم  الحمراءوحجمها في حاالت الثالسيميا ،  تظهر خاليا الدم خالل لونها من  الحمراءالدم  خاليا

الطبيعية و يمكن أيًضا العثور على  الحمراءالدم مقارنةً بخاليا  hypochromic microcyticوشاحبة 

،  target cellsذات التشكل المتنوع  في دم مرضى الثالسيميا ، كالخاليا المستهدفة  الحمراءالدم  خاليا

، وخاليا ناقصة الصباغ  ellipse cells، والخاليا االهليلجية  teardrop cellsوخاليا الدمعة 

hypochromic cells أخرى ، وخاليا (Palmer et al., 2015 .) 

 Classification of Thalassemiaتصنيف الثالسيميا   -2-2

 هما: تين ، اعتمادًا على الخلل الذي يظهر في تركيب سالسل الكلوبينيستنقسم الثالسيميا إلى فئتين رئي        

 α -Thalassemia ألفاثالسيميا نوع  -2-2-1

مما كلوبين  ألفالوبين بسبب غياب أو عدم وجود سالسل كالوراثية األكثر شيوًعا للهيموأحد األمراض           

على الكروموسوم  HAA–في الجين المسؤول عن تخليق سلسلة الجينات خلالً  يسبب

وشمال أوروبا وأستراليا  اليه  شائعة نسبيًا في أمريكا الشم ي(.  وهSteinberg et al., 2009)16الجسمي

(Vichinsky, 2005.)  

 Thalassemia  β-ثالسيميا نوع بيتا    -2-2-2

كلوبين ، مما يؤدي إلى أنماط -هي اضطرابات الدم الموروثة التي تتميز بخلل في تركيب سلسلة بيتا          

 (.Galanello and Origa, 2010ظاهرية مختلفة تتراوح من مرض بدون اعراض إلى فقر الدم الشديد )

كلوبين التي تُشكل رباعيات متشابهة  ألفاالخلل في تركيب سالسل بيتا كلوبين في تراكم سالسل  يسهم

homotetramers  الحمراءنة انخفاض في إنتاج الهيموكلوبين وكريات الدم عَ غير مستقرة والذي ينتج 

ينتج . (Gupta et al., 2011)بوقت مبكر الحمراء،وتترسب هذه السالسل مما يؤدي الى تحليل خاليا الدم 

، الذي يشفر لتخليق سالسل بيتا كلوبين على  HBBإحدى الطفرات في جين  بوساطةثالسيميا  -مرض بيتا
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 إستعراض المراجع
 

 

 
 

7 

β، وهذا يؤدي إلى قلة إنتاج سالسل بيتا في جزيء هيموكلوبين الدم ويرمز  11الكروموسوم رقم 
+

او فقدان  

βكامل لسالسل بيتا التي يرمز لها 
0

 (Weatherall, 2012) .  

 

 Thalassemia classification  β- تصنيف ثالسيميا نوع بيتا  -2-2-2-1

       silent β-thalassemiaثالسيميا نوع بيتا الصامتة  -1

ابسط أنواع الثالسيميا نوع بيتا الناتج عن الزيجات غير المتماثلة ، ويصعب تمييزه عن األنواع           

ββ الجيني بـ  هطرازاألخرى من فقر الدم ، يعبرعن 
+

ألن المريض ال يعاني من أعراض سريرية ،ويتم 

 .(Galanello and Origa, 2010)الجزيئية خاصة اختبارات الدم و بوساطة هُ نالتحري عَ 

 β -thalassemia minorثالسيميا نوع بيتا الصغرى  -2

نواع  ثالسيميا نوع بيتا الذي ينتج من وراثة الشخص لجين بيتا غير أَ وهو النوع األخف من بين           

ββمتماثل الزيجة 
0

مرضى هذا الصنف ال يحتاجون غالبا ، في صنع الكلوبين  أبسيط أ،وهذا يسبب انخفاض 

 .(Weatherall and Clegg, 2008)الى عالج اوال يعانون من اعراض سريرية 

 β-thalassemia intermediaثالسيميا نوع بيتا الوسطى  -3

لوبين ، ألنه يحتوي على جين متماثل كينشأ هذا النوع نتيجة خلل في سالسل الببتيد في جزيء الهيمو          

βالزيجوت 
+
β

+
. بعض المرضى ال يعانون من أعراض ، في حين (Musallam, et al.,  2013)في أفراده

 ى حد كبير مرض الثالسيميا الكبرىأن البعض اآلخر تظهر عليهم أعراض تؤدي إلى أعراض شديدة تشبه إل

(Weatherall and Clegg,  2008). 

    β-thalassemia majorثالسيميا نوع بيتا الكبرى  -4

β متماثل الزيجة أالشخص جينفيه كثر شدة بين مرضى الثالسيميا نوع بيتا يرث ألهذا النوع ا يُعد            
0
β

0
 

و أ (Eliezer and Patricia, 2011) إنتاج وحدات بيتا كلوبين الفرعية في الهيموكلوبين هوالذي ينعدم في

ً غير متماثل الزيجة  βيرث الفرد جينا
+
β

0
 فينخفض فيه تخليق وحدات بيتا كلوبين لجزيئة الهيموكلوبين . 

حسب مناطق العالم مع أعلى معدل انتشار في البحر األبيض المتوسط بيختلف تواتر طفرات الثالسيميا بيتا 

طفل مصابين بالثالسيميا بيتا من بين  68000والشرق األوسط وجنوب شرق ووسط آسيا إذ يولد حوالي 

 .(Origa, 2017من سكان  العالم ) % 1.5امل الذي يُشكل حوالي  مليون ح 80-90

file:///C:/Users/m/Desktop/مهمات/استعراض%20المراجع%20عبدالعزيز.docx%23_ENREF_33
file:///C:/Users/m/Desktop/مهمات/استعراض%20المراجع%20عبدالعزيز.docx%23_ENREF_95
file:///C:/Users/m/Desktop/مهمات/استعراض%20المراجع%20عبدالعزيز.docx%23_ENREF_60
file:///C:/Users/m/Desktop/مهمات/استعراض%20المراجع%20عبدالعزيز.docx%23_ENREF_95


 إستعراض المراجع
 

 

 
 

8 

إن االنخفاض في تخليق سالسل بيتا لجزيئة الهيموكلوبين في مرضى الثالسيميا يسبب فقر الدم وزيادة          

الزائدة النسبية شوائب  ألفا. تُشكل سالسل HbAألن هناك سالسل بيتا منخفضة لتكوين  HbA2و  HbFفي 

غير قابلة للذوبان مما يسبب انحالل الدم داخل النخاع وان هذا النوع غير الفعال من الكريات  ألفاسلسلة 

مع توسع نخاع العظم وتكوين الدم خارج  الحمراءيؤدي إلى فقر الدم الشديد وتضخم الكريات  الحمراء

 ظام الوجه إذ يظهر انتفاًخا أماميًا وانتفاًخا في الفك العلويالنخاع. والذي يتسبب في تشوهات عظمية مميزة لع

(Frazer and Wilkins, 2012 ). 

يعاني معظم هؤالء المرضى من أعراض الثالسيميا الكبرى خالل مرحلة الطفولة المبكرة ،  وتشمل           

هذه األعراض السريرية ضعف النمو ، وصعوبات التغذية  وتضخم الكبد والطحال  واضطرابات التمثيل 

عمليات نقل دم  β-TMالغذائي للعظام  وتشوهات الهيكل العظمي. لذا يجب أن يتلقى األطفال المصابون بـ 

 ,Needs and Lynch) منتظمة لمنع حدوث مضاعفات خطيرة والحفاظ على النمو الفسيولوجي الطبيعي

يحتاج مرضى بيتا ثالسيميا الكبرى إلى عمليات نقل دم بشكل دوري ومدى الحياة ، من أجل الحفاظ    (2018

مو الطبيعي. قد تبدأ الحاجة إلى نقل الدم في جم / ديسيلتر والحفاظ على الن 9.5على قيمة الهيموكلوبين فوق 

لذا يعاني المرضى الذين يعتمدون على نقل الدم في الغالب من فرط الحديد  أشهر من الوالدة 6وقت مبكر بعد 

ٍمن ث م بسبب عدم وجود عملية فسيولوجية للتخلص من الحديد الزائد من عمليات نقل الدم المتعددة ، و

يبدأ بين  DesferalRو الديسفرال   Deferoxamineالمخلب للحديد كالديفروكسامين يحتاجون إلى العالج ب

سنوات  ، هو العالج المفضل لهذه الحالة. إن زرع نخاع العظم أثناء الطفولة هو العالج  8سنوات و  5

 .(Dharmesh et al.,2017الرئيسي لمرض بيتا تالسيميا الكبرى )

ن عملية نقل الدم هي الطريقة المنقذة للحياة على المدى الطويل ،إال  إن تسمم الحديد ابالرغم من            

بسبب التمثيل الغذائي غير المنتظم للحديد الخلوي هو السبب الرئيس للمضاعفات الطويلة االمد في المرضى 

عقود األخيرة ، أدت في ال  . et al.,(Chuansumrit  (2017الذين يعانون من الثالسيميا نوع بيتا الكبرى 

التعديالت في بروتوكوالت نقل الدم والعالج بالمخلب إلى تحسن كبير في متوسط العمر المتوقع ونوعية حياة 

من خالب الحديد قد يؤدي  اليه  المرضى الذين يعانون من الثالسيميا نوع بيتا الكبرى إال إن العالج بجرعات ع

 (.et al., Allegra 2019هشاشة العظام )مثل إلى تفاقم المضاعفات 
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 Diagnosisالتشخيص   -2-3

غالبًا ما يتم تشخيص الثالسيميا الكبرى عند : Clinical Diagnosisالتشخيص السريري  -1

طحال الشديد ويرقان معتدل وتضخم لكبد والاألطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين وتظهر على أنها فقر الدم 

يمكن أن  ،الوسطى في سن متأخرة ولها تأثيرات سريرية مماثلة ولكنها أكثر اعتدااًل ، بينما تظهر الثالسيميا 

 .(Galanello and Origa, 2010) يكون لديهم فقر دم معتدل في بعض األحيان

بما أن مرضى الثالسيميا لديهم مستويات   : Hematologic diagnosisالتشخيص الدموي  -2

 Galanello and) جم / ديسيلتر ، يتم استخدام تعداد الدم الكامل إلجراء التشخيص 7هيموجلوبين أقل من 

Origa, 2010). 

 ْراً تظهر مسحات الدم لدى األشخاص المصابين تغي :Peripheral blood smearلدموية المسحات ا -3

، حيث يمكن أن تكون anisocytosis  الحمراء، مثل تغير في حجم خاليا الدم  الحمراءفي شكل خاليا الدم 

، حيث  poikilocytosis أو متغيرة المظهر  hypochromicصغيرة أو كبيرة ، أو خاليا ناقصة الصباغ 

مع درجة فقر الدم وترتفع  الحمراءيمكن أن تكون على شكل دمعة أو ممدودة ، ويتناسب عدد خاليا الدم 

 .((Galanello and Origa, 2010 بشكل ملحوظ بعد استئصال الطحال

يتم ترحيل الهيموكلوبين  : sHemoglobin electrophoresiالترحيل الكهربائي للهيموكلوبين  -4

 ً ، إذ يختلف نوع الهيموكلوبين تبعا الحمراءة الهيموكلوبين في كريات الدم تللكشف عن نوع وكمي كهربائيا

ففي الثالسيميا الكبرى نوع بيتا تكون  HbF لنوع الثالسيميا وباالعتماد على نسبة وجود هيموكلوبين نوع 

 Clarke and Higgins% من مجموع الهيموكلوبين  ) 95-92حوالي   HbFنسبة هيموكلوبين نوع 

2000). 

يمكن استخدام تقنية تفاعل البوليمر  :Molecular genetic analysis   التحليل الوراثي الجزيئي -5

لتصنيف الطفرات في جين بيتا كلوبين ، وهي واحدة  Polymerase chain reaction (PCR)المتسلسل 

 Old et )من أحدث التقنيات للكشف عن الثالسيميا من خالل تحديد الجينات المسؤولة عن مرض الثالسيميا 

al.,  2005) . 
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 beta thalassemia major treatmentالثالسيميا نوع بيتا الكبرى  عالج -2-4

 Prevention Schemesبرامج الوقاية  -1

يعتمد تجنب ثالسيميا بيتا على الوعي العام بالمرض وشدته وتحديد الحامل للمرض واختبار ما قبل          

  (.Peters et al., 2012) الوالدة

  Blood transfusionنقل الدم   -2

إلى عمليات نقل دم منتظمة كل أسبوعين إلى ثالثة أسابيع  ئيحتاج  المصابون بالثالسيميا بيتا الكبر        

جم / ديسيلتر وللحفاظ على نمو الجسم  9.5طوال حياتهم للحفاظ على مستوى الهيموكلوبين لديهم أعلى من 

 (.Al Haddad, 2012) الطبيعي

  Iron chelation therapy   العالجات الطاردة للحديد -3

اتج عن عمليات نقل الدم يستخدم مرضى الثالسيميا عالجات إلزالة الحديد الزائد من الجسم الن        

وديفيريبرون   )ديفيروكسامين، وهناك ثالث فئات رئيسة من العالج بطارد الحديد المتكررة

 (.Saliba et al., 2015 ) وديفيراسيروكس(

 Splenectomyاستئصال الطحال     -4

 الحمراءسبابه إلى زيادة تدمير خاليا الدم أَ  تعزئيعد تضخم الطحال من أخطر المضاعفات الذي          

. في مرضى الثالسيميا  لذا يتم استئصال الطحال في spleen reticuloendothelialبطانة الشبكية  بوساطة

م وعدم تراكم الحديد ، وذلك لتقليل الحاجة إلى نقل الد % 55-54أكثر من نصف مرضى الثالسيميا بنسبة 

 (.Kurtoglu et al., 2012) جداً  اليه  بنسبة ع

  Cفيتامين  -5

زيادة وفرة المواد الطاردة للحديد. ومع ذلك ، فإن الجرعة  من خاللمن إفراز الحديد  Cيزيد فيتامين          

الزائدة عن طريق الفم تزيد من سمية الحديد وظهور ضعف عضلة القلب ، مما يؤدي إلى الوفاة ، بعد حوالي 

مستويات الهيموكلوبين ،  لزيادةم غملغم / ك 3-2دقيقة من تناول ديفيروكسامين ، يتم تناولها بجرعة  30-60

 .( t ale appelliniC,. 2014)مستويات الحديد في الدم والكبد ، وليس له آثار جانبية. وخفض 

 Bone marrow transplantationزراعة نخاع العظم   -6
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إن زرع الخاليا الجذعية المكونة للدم هو العالج الوحيد الذي تم اثباته لمرضى الثالسيميا نوع بيتا          

محدودًا الكبرى وقد أظهر نتائج ممتازة على المدى الطويل. ومع ذلك ، فإن زرع نخاع العظم غالبًا ما يكون 

 .(Gaziev and Lucarelli, 2010) اليه  بسبب عدم وجود متبرعين مناسبين وارتفاع التكاليف الم

  Complications of β-Thalassemia majorمضاعفات الثالسيميا نوع بيتا الكبرى  -2-5

تظهر األعراض في غضون شهرين إلى أربعة أشهر من الوالدة وتتسبب في فقر الدم مما يؤدي إلى           

 .(Sayani et al., 2009 ) عدم القدرة على النمو والنضج ومضاعفات الغدد الصماء وفشل القلب والموت

يعاني  مرضى الثالسيميا بيتا الكبرى من اضطرابات في إفراز الهرمونات مما يتسبب في مشاكل سريرية 

وقصور الغدد التناسلية  Acquired hypothyroidismالدرقية المكتسبخطيرة مثل قصور الغدة 

Hypogonadism وقصر القامة ومرض السكري ( Toumba et al., 2007). اعراض أخرى  فضالً عن

  .(Rani et al., 2013) مثل التعب واالنتفاخ واصفرار الجلد وتشوهات الوجه والبول الداكن

إذ يمثل  (Cappellini, et al., 2014) يُعد مرض الكبد من المضاعفات الرئيسية لمرض الثالسيميا          

أو أكثر من الحديد في الجسم ، وأمراض  % 70، حيث يحتوي على حوالي الكبد المخزن الرئيسي للحديد 

الكبد هي سبب خطير للوفاة بشكل متزايد إذ إن المضاعفات األكثر شيوًعا الرتفاع مستويات الحديد هي زيادة 

كما  .((Al Haddad, 2012  الصوديوم في الدم وتليف الكبد وسرطان الكبد إلى جانب التهاب الكبد المزمن

ويؤدي  الحمراءرتفاع بيليروبين الدم هومن المضاعفات الشائعة بسبب التدمير السريع لخاليا الدم إن ا

اإلفراط في تناول الحديد وزيادة امتصاصه إلى تراكمه في األنسجة ، مما يؤدي إلى مضاعفات ثانوية خطيرة 

  .(Thein , 2005) كأمراض العظام مثل هشاشة العظام والتكلس

غير النشطة في توسع نقي العظم ، وتغير شكل العظام الطبيعية ،  الحمراءيتسبب تكوين خاليا الدم         

وتؤدي زيادة تجاويف  .(Giardina et al., 2008)وتدهور العظام الطويلة والوجه في مرضى الثالسيميا 

من الكسور ، وتزداد هذه النسبة مع تقدم  % 17أيًضا إلى التسبب في حدوث  النخاع  وانخفاض كتلة العظام

كبرى أيًضا في تأخر البلوغ وقصور الغدد كما تتسبب تالسيميا بيتا ال . (Vogiatzi et al., 2009) العمر

 .       (Kyriakou et al., 2009التناسلية )

  D3 Vitaminفيتامين  -2-6

مادة مغذية قابلة للذوبان في الدهون  له  دور مهم في امتصاص الكالسيوم وصحة هو  D3 فيتامين        

 فضالً عن(. يمكن الحصول عليه من عدد قليل من األطعمة الطبيعية بالAaty et al., 2014) العظام
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 ذلك ، يمكن إنتاج هذا الفيتامين داخليًا من فضالً عن. D3األطعمة المدعمة وكذلك من مكمالت فيتامين 

أشارت العديد من الدراسات  .(Shebl et al., 2013)  التمثيل الضوئي اليه  التعرض ألشعة الشمس عبر 

كان أوسع من تأثيره الفسيولوجي الرئيسي في تمعدن العظام عن طريق  D3الحديثة الى أن دور فيتامين 

  تأثيراته الحيوية األخرى خارج الجهاز العضلي الهيكلي فضالً عنامتصاص الكالسيوم والفوسفات الغذائي ، 

(Tian et al., 2017). 

المعروف بفيتامين    Cholecalciferolيحتوي فيتامين د على شكلين رئيسيين ، كوليكالسيفيرول          

D3  إرغوكالسيفيرول و Ergocalciferol  يسمى فيتامين(D2 يوجد كال الشكلين من فيتامين .D3  في

بكمية قليلة في مصادر الغذاء الحيواني مثل زيوت األسماك  D3مصادر غذائية متنوعة. يوجد فيتامين 

واألسماك والكبد وصفار البيض وكذلك المكمالت الغذائية وغائب تقريبًا في الخضروات ، بينما يوجد فيتامين 

D2  في بعض الخضروات ومع ذلك ، يتم إنتاج فيتامينD3 وهو الشكل الطبيعي الوحيد  فقط في الجلد

-7في كل من اإلنسان والحيوان ، وهو مشتق إما من مصادر غذائية أو يتكون من  D3لفيتامين 

  من قبل الجلد D3( المعروف باسم فيتامين DHC-7) Dehydrocholesterol-7ديهيدروكوليسترول 

(Tian et al., 2017). 

 التمثيل الغذائي لفيتامين د -2-6-1

يمثل مصدًرا أساسيًا للحصول على  D3على الرغم من أن تناول النظام الغذائي الحاوي على فيتامين         

في الجلد من  D3. يتم إنتاج فيتامين D3المصدر الرئيسي إلنتاج فيتامين  ىهذا الفيتامين ، إال أن الجلد يبق

رول الذي يتم تحليله ضوئيًا ديهيدروكوليسترول ،  المشتق من الكوليست-7خالل تأثير ضوء الشمس على 

نانومتر  315إلى  290بأطوال موجية من  Ultraviolet B) (UVB  أشعة الشمس فوق البنفسجية بوساطة

، والذي يتحول تدريجياً إلى الشكل الهرموني للفيتامين الذي يطلق  D3  vitamin - preإلنتاج سلف فيتامين 

عليه كولي كالسيفيرول ، والذي يدخل بعد ذلك في الدورة الدموية  ليرتبط ببروتينات البالزما المرتبطة 

 25( ليتم نقله إلى الكبد حيث يتحول هناك الى VDBPs) protein binding-Vitamin D بفيتامين د 

الذي يعتبر الشكل المستقلب الرئيسي   25-Hydroxyvitamin D  (D(OH)25)فيتامين د هيدروكسي 

ً لهذا الفيتامين ، وهو أيضً  في الدم. بعدها يستقلب في   D3ما يتم اختباره بشكل شائع لقياس مستويات فيتامين  ا

 1,25 كوليكالسيفيرولثنائي -25، 1ليكون  OHase 1-αالكلى بتحفيز انزيم 

dihydroxycholecalciferol (1,25(OH)2D وهو الشكل األكثر نشاًطا من الناحية البيولوجية لفيتامين )
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D3  يبلغ حوالي أسبوعين في نصف عمروالمسؤول عن تعزيز امتصاص األمعاء للكالسيوم والفوسفات وله

 .(Tian et al., 2017)  الدورة الدموية

خالياه الهدف من الدورة  2D(OH)1,25بشكل أساسي عندما يدخل  D3يحدث تحفيز فيتامين         

 Vitamin Dالتي تُعرف بمستقبالت فيتامين   nuclear receptorsالدموية، ليرتبط بمستقبالته النووية

receptors (VDRsكمستقبل مغاير للريتينويد )X) -RXR) الستهداف تسلسل الحمض النووي  DNA 

sequences   1,25لتشكيل  معقد(OH)2D3-RXR-VDR  3  الذي يرتبط بعد ذلك بالتسلسالت الجينية

( الموجودة على VDREs) Vit D response elementsالمعروفة باسم عناصر االستجابة لفيتامين د 

 ,Paulالحمض النووي وتبدأ االستجابة البيولوجية من خالل تنظيم نسخ الجينات و تنشيط مسار نقل اإلشارة )

2012). 

، فإن مستوى هذا الفيتامين يتأثر  من ثمُ و يكون من خالل الجلد ، D3أن المصدر الرئيس لفيتامين          

عادة بكمية األشعة فوق البنفسجية التي يتعرض لها الجلد. كما اشارت الدراسات إلى أن العوامل الرئيسية 

ديد التصبغ له مستويات طفيفة في المصل هي تصبغ الجلد )الجلد ش D3(OH)25  التي تحدد مستويات 

تح( ، والتعرض للشمس ، والجنس ، والعمر ، والنظام الغذائي ، ألفامقارنة بتلك الموجودة في العرق 

إلى عوامل اجتماعية أو اقتصادية متعددة في  فضأل عنوالمنطقة الجغرافية وموسم السنة والوقت من اليوم 

ُ للدراسات الوبائية التي أُجريت بشأن مستويات  .(Hall et al., 2017) مختلف السكان  D3(OH)25وفقا

نانو غرام  40-30للصحة العامة هو على األقل      D3 في المصل فإن المستوى المرغوب فيه من فيتامين 

 D3نمول / لتر(. وثقت الدراسات الوبائية أن هناك صلة محتملة بين نقص فيتامين  100إلى  75/ مل )

غير الكساح( وأمراض بشرية مختلفة  D3ديده عموًما بمستوى دون الحد األمثل من فيتامين )والذي يتم تح

بما في ذلك االضطرابات العصبية وامراض المناعة الذاتية واالمراض القلبية الوعائية وحتى السرطان 

(Shebl et al., 2013).  

 والثالسيميا D3فيتامين  -2-7

في مرضى الثالسيميا ، تعتبر أمراض العظام أحد أسباب الوفاة ، بما في ذلك هشاشة العظام         

osteoporosis ،لين العظام وbone softness والتغيرات في شكل العمود الفقري والعظام الكبيرة ،

في  أحد العوامل المشاركة D3األخرى ، وترقق الغضروف العظمي. وفي الوقت نفسه ، يعتبر فيتامين 

الكالسيوم والفوسفور من المعادن التي يحتاجها ، ويُعد  امتصاص المعادن التي تصنع مصفوفة العظام
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يؤدي اختالل الكالسيوم في الجسم في حاالت زيادة حمل الحديد الناتج  ،ي األمعاءف D3 امتصاص فيتامين 

 (.Kontoghiorghes  et al ., 2000عن الثالسيميا إلى تفاقم أمراض العظام لدى هؤالء المرضى)

 لوكوزكأيًضا بانخفاض وظائف القلب وضعف العضالت وعدم تحمل ال D3يرتبط نقص فيتامين          

glucose intoleranceان نقص فيتامين  فضالً عن،. بالD3 الغدة الجار درقية ،يزيد الهرمون PTH  من

حيث تمتص هذه القنوات الحديد   (Kontoghiorghes  et al ., 2000)التعبير عن قنوات الكالسيوم 

الكالسيوم ،. مما يؤدي الى ترسب الحديد في العضالت. لذلك ، كان هناك ارتباط نسبي بين  فضالً عنبال

، وزيادة ترسب الحديد في الكبد ، واضطرابات البطين في الثالسيميا  D3انخفاض مستويات فيتامين 

(Origa, 2017). 

 ونقصه بين أكثر من ثلث البالغين في جميع أنحاء العالم D3حاضر ، ياُلحظ نقص فيتامين في الوقت ال        

Sarafin et  al., 2015))  ، وفقًا للمبادئ التوجيهية لتقرير معهد الطبthe Institute of Medicine’s 

وعدم  (.Ross et al.,2016) نانوغرام / مل 20على أنه أقل من D3 ، تم تحديد نقص فيتامين  2011لعام 

نانوغرام / مل لتحقيق أقصى قدر من  30نانوغرام / مل ، واالكتفاء بما ال يقل عن  29إلى  21كفاية من 

٪ من المرضى المصابين بعدوى التهاب الكبد الفيروسي 60صحة العضالت والعظام. ، يعاني ما يقرب من 

. (Huang et al.,2017) بما في ذلك آسيافي مناطق مختلفة خالل العقد الماضي ،  D3من نقص فيتامين 

اذ ان   . C (Dadabhai et al., 2017)يرتبط أيًضا بتطور التهاب الكبد الفيروسي  D3أن نقص فيتامين 

من خالل زيادة التعبير عن  HCV-RNAكبح المباشر لتكرار الدورا مهما ب OH) 2D3 )1,25لمركب 

interferon-β (IFN-β)  والجين المحفزIFN MxA  (Gal-Tanamy et al., 2011). 

 فيتامين د والمناعة -2-8

،فقد لوحظ من خالل الدراسات التجريبية على الشكل الهرموني  D3تم توثيق الدور المناعي لفيتامين          

انه يؤثر على مجموعة واسعة من الخاليا المناعية بما في ذلك  2D3(OH)1,25والمتمثل بـ  D3لفيتامين 

والخاليا  B lymphocytesوالخاليا الليمفاوية البائية  T  lymphocytes  الخاليا الليمفاوية التائية،  

والسيتوكينات ويرتبط بالعديد من األمراض المناعية. إذ ان كل نوع من أنواع   dendritic cells المتغصنة 

لذا فهي قادرة  hydroxylase-24و  1α-OHaseو إنزيمات    D اليا المناعية تنتج مستقبالت فيتامين  الخ

او صمي ذاتي  paracrinالنشط  موضعيا الذي يمتلك تأثيرا  صمي مجاور  2D3(OH)1,25على  انتاج  

autocrine      والتي تخضع لتنظيم الجهاز المناعي وعليه فأن نقص فيتامينD3 ور كبير في صحة له د
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إذ الحظت الدراسات الحديثة تعبير وإنتاج جميع هذه البروتينات في معظم عناصر أجهزة  ،مناعة الجسم

 .((Tian et al., 2017 المناعة الفطرية والتكيفية

 The effect of thalassemia on the تأثير الثالسيميا على االستجابة المناعية -2-8-1

immune response  

 هناك العديد من االضطرابات في الجهاز المناعي لمرضى الثالسيميا بما في ذلك المناعة الخلوية        

(Walker et al., 2000)  الحديد على مناعة الجسم عن طريق تغيير خصائص جهاز المناعة  تراكم يؤثرإذ

(Cunningham et al., 2000). ادة في الكلوبولينات المناعية ونظام المتمموهذا يشمل زي complement 

system ، مع انخفاض البلعمPhagocytosis  ،ونشاط الخاليا المحببةgranulocyte (Kadam et al., 

. ألن تراكم الحديد يؤثر في تعديل وتوزيع الخاليا الليمفاوية في أجزاء مختلفة من جهاز المناعة ، (2014

( وانخفاض في أنواع CD8وكذلك التغيرات في أنواع الخاليا التائية  إذ يسبب زيادة في الخاليا التائية )

حديد أيًضا إلى تسريع شيخوخة الجهاز .  يؤدي تراكم ال(Farmakis et al., 2003)(  CD4لتائية )الخاليا ا

( ، والتي تتسبب في ضرر االنسجة بالبيروكسيد ، مما ROSالمناعي بسبب إنتاج جذور األكسجين التفاعلية )

 , .Noulsri et al)يقلل من االستجابة المناعية لدى مرضى الثالسيميا ومن ثم  يؤثر في وظيفة الخاليا التائية 

2014) . 

وتقليل  telomereتعمل الكميات المتراكمة من الحديد على منع انقسام الخاليا وتقصير طول التيلومير        

التي تحفز تكاثر الخاليا التائية. كذلك ،   Co-stimulatory receptorsمستوى مستقبالت التحفيز المشترك 

ى مرضى الثالسيميا بيتا و الكثير من فإن السمية الناتجة عن تراكم الحديد هي المسؤولة عن نقص المناعة لد

في االنجذاب    macrophagesوالبالعم  neutrophilsاالضطرابات المناعية مثل االضطراب في العدالت

الكيميائي والبلعمة  وقلة نشاط الخاليا القاتلة الطبيعية واالستجابة المتغيرة للسيتوكينات وكذلك ضعف 

التائية والبائية   ،وتغيير وظيفة الخاليا اللمفاوية mitogensوية للميتوجينات االستجابة التكاثرية للخاليا اللمفا

(Gharagozloo et al., 2009)    . 

من خالل تنظيم مستويات الهيبسيدين، أن خاليا الجهاز المناعي تستطيع تعديل التمثيل الغذائي للحديد         

(. وقد تساهم مكونات الجهاز المناعي Pratummo, 2014وهو منظم رئيسي لعملية التمثيل الغذائي للحديد )

العامل الرئيسي الذي يحدد امتصاص الحديد  ي( ، والتي هIEغير الفعالة ) الحمراءفي معدل تكون الكريات 

كما اثبتت الدراسات ان   .(Camaschella and Nai, 2016والعظام في مرضى الثالسيميا نوع بيتا )
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تراكم الحديد  في مرضى  الثالسيميا  قد سبب ارتفاعا في مستويات عوامل االستجابة االلتهابية  االولية 

حيث ترتفع اكثر عند االصابة بفيروس التهاب الكبد الفيروسي ، ( TNF , IL10والمتمثلة بالسايتوكاينات )

Surhan et al.,  2018).) 

   Cytokines   السايتوكينات    -2-9

 بوساطةبروتينات سكرية منخفضة الوزن الجزيئي تلعب دوًرا مهًما في نقل أشاره الخلية. يتم تصنيعها         

الخاليا الليمفاوية التائية ، والعدالت ، والضامة ، وهي مسؤولة عن تنظيم  سيما المختلفة ، والمناعية الخاليا ال

وتعزيز االستجابة المناعية )النشاط الخلوي ، والتمايز واالنتشار ، وكذلك إنتاج السيتوكينات األخرى(. إذ 

السيتوكينات ، بما في تلعب دوًرا مهًما في تطوير وتنظيم خاليا جهاز المناعة. تم العثور على عدة أنواع من 

 (interleukins( واإلنترلوكينات interferons) (IFNs)واإلنترفيرون  chemokineذلك الكيموكينات 

(IL) واللمفوكينات )(lymphokines) ( وعامل نخر الورمTNF )(Zhang and An, 2007). 

 Tumor necrosis factor-Alpha (TNF)-α   ألفا –عامل النخر الورمي  -2-9-1

وزمالؤه وجود عامل  Carswell ،حيث الحظ 1975ألول مرة عام  ألفااكتشف عامل النخر الورمي         

ينتج بشكل أساسي من  ( ,Schoenstadt 2008لألورام ومن هنا جاءت تسميته )  في المصل يسبب نخراً 

ومن خاليا أخرى كاللمفاوية،  ، macrophagesوالبالعم  ، monocyte activatedنشاط الخاليا االحادية

 smooth muscle وخاليا العضالت الملساء ، neutrophils ، والَعدالت  fibroblasts وأالرومات الليفية

cells  والخاليا البدينة  mastocytes والخاليا البطانية , endothelial cell ينتمي TNFα   عائلة إلى

ويبدي كل  ligandربيطة  19مستقبل و 29، المؤلفة من  Family Super TNF عامل النخر الورمي

 .proinflammatory  (Sophi and Melzeg, 2014)مرافقة لاللتهاب  اليه  أعضاء هذه العائلة فع

حماض األمينية. من األ 157كيلو دالتون ، ويتكون من  17وهو بروتين قابل للذوبان بوزن جزيئي           

ظهرت الدراسات أ (،TNF-R1و  TNF-R2) TNFαمستقبالت  بوساطةيتم تنظيم نشاطها بشكل أساسي 

على العديد من العمليات المناعية وااللتهابية ، بما في ذلك التنشيط أ حاسم أله تأثير TNFαالحديثة أن 

 وخاليا األنسجة العصبية  B-cell والتكاثر والبقاء والتمايز يتم إنتاجه أيًضا عن طريق الخاليا البائية 

Neuronal tissue .النخر وموت الخاليا الناجم عن موت الخاليا المبرمج  فضالً عنApoptosis , 

TNF-α  له تأثير في العديد من األمراض مثل الثالسيميا ومتالزمة نقص المناعة المكتسب واالضطرابات

 (. Atzeni and Sarzi-Puttini , 2013)العصبية مثل السكتة الدماغية والتهاب المفاصل الروماتويدي 
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البطانية الوعائية،  ويغير   أحد المكونات االلتهابية لتصلب الشرايين ألنه ينشط خاليا TNF-αكما يُعد         

 Hbتصلب الشرايين بين مرضى الثالسيميا من خالل التأثير المستضدي لـ  أمسبب شكل األوعية الدموية،

لاللتهابات في الخاليا اللمفاوية  حفزةالمؤكسد الحر في هؤالء المرضى والذي يعزز إفراز السيتوكينات الم

ن مرضئ الثالسيميا المصابين بالتهاب الكبد اذ ا   TNF-α (Profumo, et al., 2009.)التائية بما في ذلك 

و  IL-6لاللتهابات مثل  حفزةتكون هناك استجابة التهابية حادة مدفوعة بالسيتوكينات الم HCVالفيروسي 

TNF-α والتي يمكن أن تؤدي إلى اختالل وظيفي في الميتوكوندريا واإلجهاد التأكسدي للخاليا الكبدية (et 

al., 2006 Falasca.) 

 Interleukins اإلنترلوكينات -2-10

لها  دور أساسي في  ( هي نوع من السيتوكينات تنتجها العديد من خاليا الجسم  ILsاإلنترلوكينات )        

التكاثر والنضج والهجرة وااللتصاق. كما تمتلك خصائص  فضال عنتنشيط الخاليا المناعية وتمايزها  

تعديل النمو والتمايز والتنشيط  ية لإلنترلوكينات هياألَساسوظيفة محفزة لاللتهابات ومضادة لاللتهابات. ال

تتكون اإلنترلوكينات من مجموعة كبيرة من . (Zhu et al., 2017) أثناء االستجابات االلتهابية والمناعة

ات التي يمكن أن تحفز العديد من التفاعالت في الخاليا واألنسجة من خالل االرتباط بمستقبالتها في البروتين

 ,.autocrine (Zhu et alوصمي ذاتي  paracrineتأثير صمي مجاور  اتأسطح الخاليا وتكون ذ

2017 .) 

 (Interleukin-10)   10- انتيرلوكين -2-10-1

،  IL-19  ،IL-20  ،IL-22( هو احد افراد عائلة السيتوكينات التي تشمل IL-10) 10انتيرلوكين          

IL-24  ،IL-26  ،IL-28  وIL-29 إذ تمتلك  نفس التنظيم الجينومي .intron-exon  وترتبط بمستقبالت ،

( IL-10) 10إنترلوكين  (David and Zhang, 2008).ذات تراكيب  متماثلة  او ذات  مكونات مشتركة  

وكين فعال مضاد لاللتهابات يلعب دوًرا حاسًما ، وغالبًا ما يكون ضروريًا ، في الوقاية من األمراض هو سيت

ويعرف أيًضا باسم العامل المثبط لتخليق  ،(Sabat et al., 2010)االلتهابية وأمراض المناعة الذاتية 

، هو سيتوكين  human cytokine synthesis    inhibitory    factor( CSIFالسيتوكين البشري )

 .((Moore et al., 2001 مضاد لاللتهابات
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في الجسم الحي الخاليا التائية المساعدة  والخاليا البائية  والخاليا  IL-10تشمل المصادر الرئيسية لـ          

يعية  والخاليا التائية السامة للخاليا  والضامة  والخاليا الوحيدة  والخاليا المتغصنة  والخاليا القاتلة الطب

بشكل عام ، فإن الوظائف  .(Jung et al., 2004)البدينة  والخاليا المحببة مثل العدالت والحمضات 

والبلعمية   هي تقليل أو تنظيم االستجابة االلتهابية التي تنتجها الخاليا المتغصنة IL-10البيولوجية الرئيسية لـ 

 T (2019et al., Bakr  .)، وكذلك تقليل االستجابات التكيفية للخاليا 

سيتوكين حيوي منظم للمناعة إذ يشارك في كل من االستجابة المناعية وااللتهابات.  10يُعد إنترلوكين         

وتشمل تأثيراته  تثبيط إنتاج السيتوكين المحفزة لاللتهابات ، بما في ذلك إنتاج الخاليا البائية لألنترلوكينات 

IL-1  وIL-6  وIL-12  وTNF α (Marco  et al., 2012). ويثبط إنتاج أنواع األكسجين التفاعلية 

reactive oxygen species (Nikolaos et al., 2000 .) 

 IL-10، ويعتبر  AAبتطور مرض الثالسيميا عند النمط الجيني   IL-10يرتبط تعدد األشكال في         

وغيره من أفراد  10(. لقد ثبت أن اإلنترلوكين (Surhan et al.,  2018  يًا لشدة الثالسيميا  ؤعاماًل تنب

يحمي الخاليا  Mizukoshi  et al., 2008).) IL-10يمنحون حماية الكبد  10األسرة الشبيهة بإنترلوكين 

الظهارية من غزو مسببات األمراض خارج الخلية مثل البكتيريا والخميرة. كما أنها تعزز إعادة تشكيل 

تئام الجروح ، مما يساعد على الحفاظ على سالمة األنسجة واستعادة التوازن الطبيعي األنسجة وأنشطة ال

 .(Nelson et al., 2003) للطبقات الظهارية أثناء العدوى واالستجابات االلتهابية

 والكبد Iron overloadالحمل الزائد للحديد  -2-11

ويعزى هذا الحمل الزائد إلى زيادة امتصاص الحديد من يتميز مرض الثالسيميا بحالة زيادة الحديد ،          

األمعاء ومن عمليات نقل الدم المتكررة. تؤثر حالة الحمل الزائد للحديد على جميع أجهزة الجسم تقريبًا بشكل 

مباشر أو غير مباشر ويُعد الكبد الموقع األول للحمل الزائد للحديد في المرضى الذين يتم نقل الدم اليهم 

ام وهو سبب شائع للمرض. يحدث الحمل الزائد للحديد في كل من الخاليا الكبدية والخاليا البطانية بانتظ

 Richa andالشبكية و تتميز إصابة الكبد التي يسببها الحديد بتطور تليف الكبد وفي النهاية تليف الكبد )

Sachdeva, 2009 ). 

ختبار األكثر استخداًما لتقييم الحمل الزائد للحديد في بيتا ان تقدير مستويات الفيريتين في الدم هو اال         

ثالسيميا الكبرى.إذ ان العالقة بين الفيريتين في الدم ومستويات الحديد في الجسم متوازنة واالختبار سهل 
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( يتلقى ,Hoffbrand and Moss 2016األداء مقارنة مع االختبارات األخرى للحمل الزائد للحديد )

ثالسيميا الكبرى عمليات نقل دم شهرية للوقاية من فقر الدم الشديد والسماح للجسم بالنمو مرضى بيتا 

وإن عمليات نقل الدم المتكررة هذه تزيد بشكل ملحوظ من  .(Azami et al., 2016) والتطور بشكل طبيعي

  (. Naithani et al., 2006) عرضة لإلجهاد التأكسدي الحمراءمستويات الحديد وتجعل خاليا الدم 

على الرغم من أن عمليات نقل الدم تمنع العديد من مضاعفات فقر الدم الحاد ، إال أن الجسم ال يستطيع        

ومن التعافي من الحمل الزائد للحديد المصاحب ألي عملية نقل دم ، مما يتسبب في تلف األنسجة واألعضاء 

ن الحديد داخل الخاليا   بشكل (. عادة ، يتم تخزيAzami et al., 2016) تلف وتدهور أجهزة الجسم ثم  

فيريتين، و في ظل ظروف زيادة الحديد ، يتراكم الحديد الزائد داخل األنسجة مثل الكبد والقلب والرئتين 

والغدد الصماء و تسهم جزيئات الحديد غير المرتبطة هذه في إطالق الجذور الحرة ، التي تتلف دهون 

 Dejkhamronإلى موت الخاليا ، وفي النهاية فشل األعضاء )األغشية والجزيئات الكبيرة األخرى وتؤدي 

et al., 2018. ) 

إلى مزيد من األكسدة الذاتية التي تستهلك طاقة  الحمراءيؤدي تراكم الحديد الحر نتيجة تفكك خاليا الدم         

عندما يقضي عليها الطحال وإن تكرار هذه العملية يؤدي  الى  الحمراءتسرع تكسير خاليا الدم  ومن ثم  الخلية 

إستخدام طاردات الحديد  فضالًعنتضخم  الطحال ،  مما يؤدي الى إستئصال الطحال عند بعض المرضى.  

  .(De Franceschi et al., 2013)مع مضادات األكسدة 

يُعد الحديد معدن حيوي خطير لذا فأن تنظيم التمثيل الغذائي له ضروري جداً، يُلتقط الحديد الذي يتم           

أو الضامة الشبكية   intestinal enterocytesإطالقه في البالزما بشكل رئيسي من الخاليا المعوية 

. ينتج عن ارتباط   transferrin الترانسفرين  بوساطة reticuloendothelial macrophagesالبطانية

ل بالحديد بمستقبل الترانسفيرين  على سطح الخلية  ا لتقام وامتصاص المعدن. يتم نقل الالترانسفيرين المحم 

،  ويتم تخزين الحديد الزائد Metalo Proteinالحديد الداخلي إلى الميتوكوندريا لتخليق البروتينات المعدنية 

 .(Wang and Pantopoulos, 2011)على شكل فيريتين 

الكبد هو أكبر عضو في االنسان له وظائف التمثيل الغذائي الهامة. ان أمراض الكبد التي تسبب تليف          

الكبد أو السرطان هي مشكلة صحية عامة متنامية وهناك اآلن اتجاه متزايد لهذه األمراض بسبب التغييرات 

 2.5غرام ويمثل حوالي  1500. يزن الكبد حوالي Laura et al) (2018 ,.في النظام الغذائي ونمط الحياة 

من وزن جسم الشخص البالغ. سطح الكبد املس  وشكل قبة حيث يرجع ذلك إلى تقعر السطح السفلي  %

file:///C:/Users/m/Desktop/مهمات/جديد13%20-%20استعراض%20المراجع.docx%23_ENREF_10
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للحجاب الحاجز. يوجد الكبد بشكل رئيسي في الربع األيمن العلوي من البطن ، حيث يكون مخفيًا ومحميًا 

 .( Moore and Dalley, 2006على الجانب األيمن ) 11-7ع  بين الضلع بالصدر والحجاب الحاجز ويق

والفص المذنب    left lobe والفص االيسر    right lobe فصوص: الفص االيمن  4يقسم الكبد إلى           

caudate lobe      والفص المربعي quadrate lobe الفصان األيمن واأليسر اكبر حجما من الفصين .

لكبد هو أول موقع لمرور الدم ا .(Ianson and Allen, 2002)ي والمذنب  الواقعان الى  الخلف. المربع

ية لوظيفة األَساسالوريدي  القادم من األمعاء عبر الوريد البابي يؤدي الكبد مجموعة واسعة من الوظائف 

 Ebrahimkhani et) اإلنسانالجسم لذلك فإن الفقد الكبير في وظائف الكبد له عواقب وخيمة على صحة 

al., 2014 وتختلف أمراض الكبد في طبيعتها من حيث المسببات وفرص الشفاء. ومع ذلك ، فإن إحدى .)

 (.,Koyama 2017) السمات الثابتة هي وجود التهاب الكبد

خزين الحديد. في ي لتاألَساسالكبد هو الموقع الوحيد لتصنيع الفيريتين والترانسفيرين ، وكذلك العضو           

  free ferrous ironظل الظروف العادية ، يكون الحديد مرتبًطا بالبروتين في الكبد ، إذ يكون الحديد الحر 

شديد السمية، إذ يحفز إنتاج الجذور الحرة التي  تُسهم  في أكسدة الدهون وكذلك في السمية الكبدية 

(., 2019et al Sobhani). وى على تخزين الحديد الزائد في الجسم ، كما أن العديد يمتلك الكبد القدرة القص

من األعضاء األخرى ، وكذلك الكبد عرضة للتلف نتيجة تسمم الحديد إذ لوحظ ان هناك عالقة بين فيريتين 

المصل وتركيز الحديد الكبدي في العديد من مرضى الثالسيميا الذين يتم نقل الدم اليهم بشكل دوري 

(2018 ,et al.Wahidiyat .) 

 Relationship of oxidative stress withعالقة االجهاد التأكسدي بالثالسيميا  2-12

thalassemia 

يحدث االجهاد التأكسدي في المرضى المصابين بالثالسيميا نوع بيتا الكبرى نتيجة لزيادة مستويات       

والجذور الحرة الوسطية، وكذلك انخفاض السعة الكلية لمضادات  lipid peroxidesبيروكسيدات الدهون 

األكسدة الناجمة عن عمليات نقل الدم المتكررة المطلوبة بسبب فقر الدم الشديد و يمكن أن يكون استخدام 

عوامل ازالة الحديد مع المواد المضادة لألكسدة مفيدًا في تنظيم حالة مضادات األكسدة في المرضى الذين 

 (. Ghone, Kumbar et al. 2008ون من ثالسيميا نوع بيتا الكبرى)يعان
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أذ تؤدي عمليات نقل الدم المتكررة في مرضى الثالسيميا نوع بيتا الكبرى إلى زيادة نسبة الحديد، مما       

( بسبب زيادة Naithani, Chandra et al. 2006يجعل كريات الدم الحمراء عرضة لإلجهاد التأكسدي )

الجذور الحرة وبيروكسيد الدهون وانخفاض في إجمالي قدرة مضادات األكسدة وبالتالي عدم التوازن توليد 

 .( (Pavlova, Savov et al. 2007بين المؤكسدات ومضادات االكسدة  الذي ينتج عنه اإلجهاد التأكسدي

 

 

 C     Hepatitis C virusالتهاب الكبد الفيروسي  -2-12-1

التهاب الكبد الفيروسي هو العامل المسبب الرئيسي اللتهاب الكبد بعد نقل الدم ، و تختلف فيروس           

 Mohammadi and) ٪ من سكان العالم3نسب انتشاره في جميع أنحاء العالم إذ يؤثر على أكثر من 

Khodabandehloo, 2017 .) ماليين شخص حول العالم  4-3أظهرت أحدث التقديرات أن ما يقرب من

سنويًا بسبب االضطرابات المرتبطة  350.000ابون بالعدوى كل عام وتصل اعداد الوفيات الى أكثر من يص

 .C  (Petruzziello et al., 2016)بالتهاب الكبد 

وفقا لتصنيف  Hepacivirus، جنس  Flaviviridaeإلى عائلة  Cينتمي فيروس التهاب الكبد           

  International Committee on Taxonomy of Virusesاللجنة الدولية في تصنيف الفيروسات 

(ICTV في عام )2002 (Simmonds et al., 2017) .   يضم فيروس التهاب الكبد الوبائي C   سبعة

ال وكليوتيدات الينوًعا فرعيًا تختلف في تسلسل الن 80( وينقسم أيًضا إلى أكثر من 7-1أنماط وراثية رئسية )

بهم. تظهر هذه األنماط الجينية السبعة اختالفات فيما يتعلق بتوزيعها وانتقالها وتطور المرض في جميع  سيما

 .(Smith et al., 2014)أنحاء العالم 

صاب المرضى بنمط جيني واحد فقط ، لكن كل نمط جيني هو في الواقع خليط من الفيروسات وثيقة يُ           

. التي لها القدرة على التحور بسرعة كبيرة وتصبح محصنة ضد العالجات ، quasispeciesالصلة تسمى 

لرئيسة النتقال إن الطريقة ا. (Messina et al., 2014)المزمن  Cوهو ما يفسر صعوبة عالج التهاب الكبد 

العدوى في بلدان العالم  المتقدم هو تعاطي المخدرات عن طريق الوريد  ، بينما ينتقل في البلدان  النامية  عن 

إذ ان نقل الدم  أو زرع  ،(Xia et al., 2008)طريق عمليات نقل الدم واإلجراءات الطبية غير اآلمنة 
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 ,.Wilkins et al)  مخاطر كبيرة لإلصابة بالعدوىاألعضاء دون فحص فيروس التهاب الكبد  يسبب   

2010) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

دوية المتعددة االستعمال وسائل أخرى المحاقن وقوارير األمثل معقمة اليمكن ان تكون االدوات غير          

( والوشم تُعد من Wilkins et al., 2010ان العالقات الجنسية المتعددة ) فضالً عنلنقل هذا الفيروس 

(. Jafari et al., 2010) الكبد الفيروسيعوامل الخطورة األخرى التي تزيد من خطر االصابة بالتهاب 

يعاني المصاب بالتهاب الكبد الفيروسي من اعراض عديدة كالضيق والقيء والتعب والخمول وفقدان الشهية 

عضلي واليرقان الخفيف وتضخم الكبد والطحال والطفح البقعي الحطاطي وألم المفاصل اللم األوآالم البطن و

 ,.Mauss et al) أسبوًعا 12-2 تترواحالطين . ، قد تستمر هذه األعراض والبول الداكن والبراز بلون 

2014 .) 

عن طريق نقل   المنقول HCVان مرضى الثالسيميا الكبرى هم أكثر عرضة لإلصابة بالتهاب الكبد          

السبب األكثر شيوًعا للعدوى المنقولة بين هؤالء المرضى مع أكثر  Cعد التهاب الكبد الفيروسي نوع الدم ، يُ 

أفادت دراسات متعددة  (. (Galila  et al., 2013من الوفيات المرتبطة بالتهاب الكبد الفيروسي % 40 من

بالـ رتبطان ارتباًطا وثيقًا بمدى الحمل الزائد للحديد في الكبد وجود عدوى مزمنة يتليف الكبد  تهأن تطور وشد

HCV ., 2013)et alMohsen  (ر . فقد اشاMalik ( 2009وأخرون ) الى ان عدوى التهاب الكبد

 هي عامل الخطر الرئيسي لتليف الكبد في الثالسيميا المعتمدة على نقل الدم.  Cنوع الفيروسي 
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 المواد وطرق العمل -3

  Materials   المواد 3.1

    Equipments  األ جهزة -3-1-1

  :( 1-3وكما موضحة في الجدول ) اليه  في الدراسة الح األَجهزةتم استعمال العديد من         

 .المستعملة في الدراسة األ جهزةيوضح  :(1–3جدول)

 المنشأ الشركة المصنعة اسم الجهاز

 فرنسي refrigerator Concordثالجة        

 صيني mixer CYANمازج   

 الماني centrifuge Herm Le جهاز طرد مركزي 

 انكليزي Biochrom جهاز اليزا

 امريكي Abbott Ruby Abbott جهاز تحليل الدم 

 الماني Biolyzer® 300 Analytconجهاز تحليل انزيمات الكبد 

 فرنسي Vidas Bio merieuxجهاز 

 Instrumentsاالدوات   -3-1-2 

 (.2-3العديد من األدوات وكما هو مبين في الجدول ) اليه  تضمنت الدراسة الح        

 .األدوات المستخدمة في الدراسة :(2-3جدول )

 المنشأ المصنعةالشركة  االداوت

 تركي Eppendorf Firatmed ندروفيانابيب ا

 صيني Suzhou dukanging medical من المادة المانعة للتخثر اليهِ انابيب اختبار خ

 صيني Suzhou dukanging medical اختبار مانعة للتخثرEDTA أنابيب 

 امريكي tube plain Becton  Dickinson medicalانابيب اختبار 

 صيني Suzhou dukanging medical محاقن طبية معقمة

 صيني Suzhou dukanging medical كفوف

 بلجيكي CYAN ماصة دقيقة

 بلجيكي CYAN ماصة عديدة االقنية
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 Kitsعدد القياس   -3-1-3 

 :(3-3العديد من عدد القياس وكما موضحة بالجدول ) اليه  تضمنت الدراسة الح         

 .يوضح  العدد المستعملة في الدراسة :(3-3جدول)

 المنشأ الشركة المصنعة اسم المادة

 امريكي Abbott عدة قياس صورة الدم

 فرنسي D Biomerieuxعدة قياس فيتامين 

 كوري Komabiotech 10عدة قياس انترليكون 

 فرنسي Biomerieux عدة قياس مستوى مخزون الحديد

 كوري Komabiotech عدة قياس عامل النخر الورمي

 الماني Analyticon عدة قياس وطائف الكبد

 Vidasيدس ألفاعدة فحص  -3-1-3-1

 .D3  Vitaminوفيتامين  Ferritin( يبين العدد المستعملة لقياس مخزون الحديد 4-3جدول)        

 . Vitamin D3وفيتامين دي   Ferritinالعدد المستعملة لقياس مخزون الحديد : (4-3جدول)

 العدد

 المنشأ الشركة
 Ferritin عدة قياس مخزون الحديد -1

Strip 

(10 well) 

 

Well(1)=  (Ferritin sample) 

Bio merieux فرنسي 

Empty well=5,4,3,2 

Conjugate well= 6 

Wash buffer  well = 9,8,7 

Substrate= 10 

Ferritin SPRS anti - Ferritin 

S1 Ferritin Calibrator 

C1 Ferritin conterol 

R1 Ferritin diluent 

Mle  
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 D3عدة قياس فيتامين -2                

Strep 

(10 well) 

 

Well(1)=  sample) 

Bio merieux فرنسي 

Conjugate well= 2 

Pre-treatment =3 

Empty well =4-5-6 

Wash buffer  well Substrate= 7-

8-9 

Substrate= 10 

Vitamin 

D SPRS 
anti –vit D 

S1 Calibrator 

C1 conterol 

R1 diluent 

Mle  

 فحص االليزا دعد -3-1-3-2

 يبين عدد فحص اإلليزا المستعملة في هذه الدراسة: 5-3جدول          

 .قياس فحوص االليزا ديبين عد :(5-3) جدول

 المنشأ الشركة المصنعة القياسعدة 

عدة قياس عامل النخر  -1

 الورمي

 

 

Pre-Coated 96 well ELIS microplate 

Komabiotech كوري 

Biotinylated Affinity Purified Detection 

Antbody (Lyophilized) 

Recombinant Standard Protein 

(Lyophilized) 

Streptavidin-HRP Conjugate(0.6ml) 

Assay Diluent(50ml):1%BSA in PBS 

Assay Diluent G (10ml) 

TMB or pink-ONE solution (10ml) 

Stop solution (10ml) 

Wash Buffer Concentrate(20x.50ml(to 

make 

Plate Sealer 
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 10عدة قياس انتر لوكين -2

 

 

Pre-Coated 96 well ELIS microplate 

Komabiotech كوري 

Biotinylated Affinity Purified Detection 

Antbody (Lyophilized) 

Recombinant Standard Protein 

(Lyophilized) 

Assay Diluent(50ml):1%BSA in PBS 

Assay Diluent(50ml):1%BSA in PBS 

Assay Diluent G (10ml) 

TMB or pink-ONE solution (10ml) 

Stop solution (10ml) 

Wash Buffer Concentrate(20x.50ml(to 

make 

Plate Sealer 

 

 تصميم الدراسة -3-2

الى  1/10/2020/مستشفى ابن البلدي في بغداد للمدة من  الثالسيمياجريت هذه الدراسة في مركز أُ           

نوع بيتا تم تشخيصهم مسبقا ،  الثالسيمياعينة من الذكور فقط المصابين بمرض  70إذ تم جمع  1/6/2021

 الثالسيمياعينة من  مرضى  35اشتملت على  ()السالبة مجموعتين : المجموعة االولى علىوتم تقسيمهم 

 35موعة الثانية )الموجبة(  اشتملت على والمج  Cيروسي ألفاالكبرى نوع بيتا غير مصابين  بالتهاب الكبد 

عينه من الذكور غير  30كما  تم جمع  ،Cيروسي ألفامصابين بالتهاب الكبد  الثالسيمياعينة من  مرضى 

 . سنة لجميع العينات 40 الى 18عينات السيطرة ، بأعمار تتراوح بين  بوصفهمالمصابين با

 Collection blood sampleجمع عينات الدم  -3-2-1

مل إلى  2مل من الدم الوريدي باستخدام محقنة طبية  لجميع العينات في الدراسة الحاليه  ، تم نقل  6تم سحب حوالي         

، ثم ترك في درجة حرارة الغرفة لمدة Gel tubeمل إلى أنابيب جل هالم  4، و تم نقل الدم المتبقي حوالي EDTAأنابيب  

دورة في الدقيقة لمدة عشر دقائق ، بعدها تم  3000وضعت في جهاز الطرد المركزي بسرعة   دقيقة لتخثر الدم ، ثم  20

درجة مئوية  45-وتم حفظها مجمدة عند  Eppendorf tubeابندورف   سحب المصل المفصول ووضع في انابيب اختبار

 اليه .لحين استخدامها لقياس المتغيرات الكيميوحية والمناعية المتضمنة في الدراسة الح
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المرضئ الثالسيميا الغير 

المصابين بالفيروس سي 

(35)  

العدد الكلي للعينات 

100المدروسة   

 الثالسيميابمصابين 

  70نوع بيتا 
غير مصابين )السيطرة( 

    30  

المرضئ الثالسيميا    

المصابين بالفيروس سي 

(35)  

 الفحوصات الدموية

 الوريدي من مرضى الثالسيميا نوع بيتا  والسيطرة جمع عينات الدم

 الفحوصات المصلية

العد الكلي للدم و  حساب الدالئل 

 الدموية   

 الفحوصات الكيموحيوية تشمل 

ظائف الكبدمستوى الفريتين وو  

D فيتامين 

)ALT,AST,ALP,GGT,TSB,P,

Alb) 

 الفحوصات المناعية  تشمل 

 الورمي و  قياسقياس عامل النخر 

  10انترليوكين 

 

 .( يوضح تصميم الدراسة1–3شكل )

العدد الكلي للعينات 

100المدروسة   
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 الفحوصات الدمية -3-3

 Blood parametersفحص معايير الدم الفسلجية  -3-3-1

إذ تم قياس  ،Abbott CELL-DYN 4000 جهاز تحليل الدم  بوساطةتم قياس المعايير الدموية         

حساب العدد الكلي لكل من كريات والتي تشمل   complete blood count  ((CBCصورة الدم الشاملة

( (white blood count WBCوكريات الدم البيضاء  red blood cells  (RBC) الحمراءالدم 

و حجم الخاليا  hemoglobin Hbومستوى الهيموكلوبين  platelets PLTات الدموية صفيحو

و  mean cell volume  MCVو معدل حجم الخلية packed cells volume  PCV المرصوصة

( ومعدل تركيز MCH)  mean corpuscular hemoglobin  الحمراءمتوسط خضاب كريات الدم 

تعليمات الشركة  وبحسبmean corpuscular hemoglobin (MCHC )  الحمراءخضاب كريات الدم 

 (.(Grimaldi and Scopacasa 2000  المصنعة

    Principles  األ ساسالمبدأ   -أ  

يعتمد مبدأ تشغيل جهاز تحليل الدم على قياس التدفق الخلوي لتحليل مجموعة من معلمات الدم عن         

عبر تيار من السائل الذي ينبعث منه شعاع من طريق تمرير الخاليا الفردية أو الجسيمات البيولوجية األخرى 

للخاليا او الجزئيات ، يتيح قياس التدفق  ةالضوء ، ألن المستشعرات تقيس الخصائص الفيزيائية أو الكيميائي

 الخلوي ، فحص أعداد كبيرة من الخاليا بسرعة.

 Reagentsالكواشف    -ب

1. Diluent-Cd32 

2. Lyse-Hgb/Noc 

3. Lyse-Cdwbc 

4. Clean-Cd     

   Procedureطريقة العمل      -ت

1-  ً  .تم ترقيم العينات وتسجيل اسم المريض والرقم في االستمارة المعدة مسبقا

 تم خلط عينة الدم الموضوعة في أنبوب اختبار مضاد التخثر بجهاز مزج. -2

المحدد ، ألخذ وضعت العينات في المكان الخاص للجهاز ، وبالترتيب الذي نضع فيه العينة في المكان  -3

 العينة بالجهاز والضغط على زر البداية.

 أنبوب رفيع.  بوساطةميكرو لتر من الدم  2يبدأ الجهاز بسحب  -4
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 يستخدم الجهاز حساسات لحساب عدد الخاليا التي ستمر من خالله. -5

 تم عرض النتيجة على شاشة الجهاز وطباعتها.-6

 الفحوص المصلية -3-4

 Ferritinالحديد مستوى مخزون  -3-4-1

العبدة مبن  وبحسببVidas جهاز الفحص التلقائي  بوساطة Ferritinتم تحديد مستوى مخزون الحديد          

 . Biomerieuxالشركة المجهزة 

    Principles  األ ساسالمبدأ  -أ

 Enzyme immunoassayيتمثل مبدا عمل الجهاز بالجمع بين طريقة المقايسة المناعية اإلنزيمية           

sandwich method  مع كاشف التألق النهائيfluorescent detection (ELFA) final  نتيجة .

 anti-ferritinبـ  sealed reagents stripsبين المستضد في العينة و المستضد المعلم  للتنافس

antibodes  المغطية الـSPR ع بشكل اوتوماتيكي إذ وبعدها يتكون ناتج مشع ومن ثم يتم قياس كمية االشعا

عدة  SRP( ، كأداة ماصة ويتم مزج وسط التفاعل داخل وخارج SRPتعمل مستلزمات الطور الصلب )

مرات ، إذ يتم وضع العينة  داخل الحفرة المخصصة التي يوجد بها المستضد المعلم مع الفوسفات القلوي 

conjugate تضد الموجود في العينة ، يتم معايرة الجهاز ، ويتم التفاعل بين المستضد المعلم للجسم و المس

ة بشكل اوتوماتيكي عند المعاييروتتم عملية القياس و  sealed reagents stripsاشرطة مختومة بوساطة

 (. AL Ghanimi,2016) نانومتر 450

 Reagentsالكواشف   -ب

 للفريتين.(: الداخل مغطى بغلو بولين مناعي مضاد SRPمستلزمات الطور الصلبة ) -1

القصدير، باستثناء  صفيحيحتوي شريط االختبار على عشرة ثقوب محكمة الغلق ومختومة بعلبة من  -2

الفتحة األولى التي تم حفرها لتسهيل إدخال العينة ، وتحتوي الفتحة األخيرة في كل شريط على كفيت 

cuvette  .لعمل مقياس التألق 

3-c1  (2 . ) مل من مخزون الحديد للسيطرة 

4- S1  (2  المعاييرمل من مادة. ) ة 

5- R1  (25 ) مل من المحلول المنظم. 

   Procedureطريقة العمل      -ت

 دقيقة. 30. ترك الكواشف ومصل الدم في درجة حرارة الغرفة لمدة 1
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( الختبار كل عينة     ليتم تحليلها SRP)تم استخدام شريط اختبار من الفريتين ومواد من الطور الصلب  -2

 ، ثم وضعهما في المنطقة المخصصة على الجهاز.

تم اختيار نوع الفحص من خالل تحديد فحص مخزون الحديد في الجهاز، و مزج العينة ومحلول  -3

 ة  بجهاز رجاجالمعاييرالسيطرة ومحلول 

 من الشريط ميكرو لتر من المصل ووضعه في الفتحة األولى 100تم أخذ  -4

5-  ً  الجهاز. بوساطة بدء الفحص اذ يتم تنفيذ جميع خطوات الفحص ذاتيا

القياسي المخزون بذاكرة الجهاز  ئحساب النتيجة بشكل مبرمج عن طريق الجهاز اعتمادا على المنحن -6

 وبعدها يتم طباعة النتيجة  

 D3 قياس فيتامين دي  -3-4-2

حسب العدة من الشركة المجهزة بوVidasجهاز الفحص التلقائي   بوساطةتم تحديد مستوى قياس فيتامين دي 

Biomerieux 

    Principles  األ ساسالمبدأ  -أ

 enzyme immunoassayجمع بين طريقة المقايسة المناعية اإلنزيمية اليتمثل مبدأ عمل الجهاز ب        

competition method   مع كاشف التألق النهائيfluorescent detection (ELFA) final  نتيجة .

  anti-Vit D antibodesبـ  sealed reagents stripsتنافس بين المستضد في العينة و المستضد المعلم 

وبعدها يتكون ناتج مشع ومن ثم يتم قياس كمية االشعاع بشكل اوتوماتيكي إذ تعمل  SPRالمغطية الـ

عدة مرات ،  SRPتم مزج وسط التفاعل داخل وخارج ( ، كأداة ماصة ويSRPمستلزمات الطور الصلب )

إذ يتم وضع العينة  داخل الحفرة المخصصة التي يوجد بها المستضد المعلم مع الفوسفات القلوي 

conjugate  ويتم التفاعل بين المستضد المعلم للجسم و المستضد الموجود في العينة ، يتم معايرة الجهاز ،

ة بشكل اوتوماتيكي عند المعاييروتتم عملية القياس و  sealed reagents stripsاشرطة مختومة ساطةبو

 (. Holick et al., 2011) نانومتر 450

 Reagentsالكواشف   -ب

 (: الداخل مغطى بغلو بولين مناعي مضاد فيتامين دي.SRPمستلزمات الطور الصلب ) -1

القصدير، باستثناء  صفيحيحتوي شريط االختبار على عشرة ثقوب محكمة الغلق ومختومة بعلبة من  -2

الفتحة األولى التي تم حفرها لتسهيل إدخال العينة ، وتحتوي الفتحة األخيرة في كل شريط على كفيت 

cuvette  .لعمل مقياس التألق 

3- c1 (2  مل. ) مل من فيتامين دي للتحكم 
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4- S1  (2  المعاييرمل من مادة. ) ة 

5-R1  (25 ) مل من المحلول المنظم 

   Procedureطريقة العمل      -ت

 تم اتباع الطريقة ذاتها المستخدمة في قياس مستوى الفريتين في التجربة السابقة        

 Immunological parametersالمعايير المناعية     -3-4-3

 Determination of TNF-αقياس تركيز عامل النخر الورمي   -3-4-3-1

concentration 

 Basic principle األ ساسالمبدأ  -أ   

حسب بو ELISAوقياس معدالته في مصل الدم بطريقة ال ،في هذه الدراسة  TNF-αتم التحري عن        

التقنية المناعية أنزيم  طريقةيستخدم هذا االختبار حيث،  Komabiotechالعدة المجهزة من قبل شركة 

 ال سيماة الصفيحعلى  TNF-αبـ  ال سيما، تم تثبيت األجسام المضادة الSandwich enzymeالشطيرة 

ة حتى ترتبط االضداد بـ صفيحو تم اضافة العينات و المحاليل القياسية الى الحفر الموجودة في  ،بعدة القياس

TNF-α، ثم بعد ذلك يتم إضافة جسم  ،وبعد الحضن تغسل الحفر بمحلول الغسل إلزالة المواد غير المرتبطة

 األَساسثم يتم إضافة محلول المادة   وبعد ذلك تغسل إلزالة أي كاشف غير مرتبطTNF-αمضاد الخاص بـ  

ف لها محلول ايقاف تُحضن ويضا ثم  ومن الموجودة،  TNF-αر اللون يشير الى  كمية يإلى الحفر وتغي

التركيز في  وتم تحديدنانوميتر،  450جهاز المطياف الضوئي عند طول موجي  بوساطةبعدها تقرا  ،التفاعل

 .(Croft et al., 2012)  القياسي ئالعينة من خالل مقارنة امتصاصية العينة مع المنحن

 

 Reagentsالكواشف   -ب

مل  50تم تحضير محلول الغسل من خالل إضافة محلول الغسل المركز : Wash Bufferمحلول الغسل  -1

 .مل من محلول الغسل 1000لتحضير  لمقطرمل من الماء اال  950الئ

2-Conjutates   streptavidin-HRP : المقطرمن ماء  20الى  1نسبة بتم تخفيف المادة. 

3-Detection Antibody  : وبعد ذلك تم تخفيفها  المقطرمل من الماء  0  .275تم مزج واحد فيال بكمية

 نسبة واحد الى عشرين

والذي تم تحضيره من خالل تخفيفه بالماء  TNF-α Standardالقياسي المخفف   TNF-αمحلول  -4

مايكرولتر  50دقيقة بعد ذلك نأخذ منه  15يترك لمدة  pg/ml 10000لنحصل على تركيز  لمقطراال



 وطرق العملالمواد 
 

 

 
 

32 

ثم  pg/ml 1000مايكرولتر من محلول التخفيف  لنحصل على التخفيف االول ذو تركيز  450ونضيف 

مايكرولتر من محلول التخفيف ثم  500انابيب اختبار نضيف لكل واحدة  7نعمل سلسلة تخافيف مكونة من 

 500 : اليه  مايكرولتر من المحلول القياسي وبشكل متسلسل لنحصل على سلسلة التخافيف الت 500نضفيف 

250, 125, 62.5., 31.25., 15.625, 7.8125   pg/ml  2-3وكما في الشكل: 

 

 .يوضح سلسلة تخافيف فحص عامل النخر الورمي :(2-3شكل )

 Procedureطريقة العمل    -ت

 300ومن ثم غسل ثالث مبرات باضبافة ثم سحبة لكل الحفر  الغسلمايكرولتر من محلول  200أُضيف   -1

 الغسل ثم جففت بورق التنشيف.مايكرولترمن محلول 

مايكرولتر من مصل الدم لجميع الحفر وغطيبت  100مايكرولتر من المحلول القياسي و  100تم أضافة   -2

  ،°م 37بشريط الصق ، ثم ُحضنت لمدة ساعتين عند درجة حرارة 

غسالت  4ليصبح المجموع  تم سحب  السائل من كل حفرة مع الغسل، كررت هذه العملية ثالث مرات،  -3

، ثم تم Buffer solutionمن محلول بفر مايكرولتر   300كل حفرة ب  حيث تم الغسل عن طريق مل  

 ورق التنشيف. بوساطةة صفيحازالة  محلول بفر المتبقي عن طريق السكب ثم جففت 

مايكرولتر من محلول الكاشف المخفف لكل حفرة وغطيت الحفر بشريط الصق ثم حضنت  100اضافة  -4

 ,م   37لمدة ساعتين عند درجة حرارة 

غسالت  4ليصبح المجموع  تم سحب  السائل من كل حفرة مع الغسل، كررت هذه العملية ثالث مرات، -5

، ثم تم Buffer solutionمن محلول بفر مايكرولتر   300حيث تم الغسل عن طريق ملئ كل حفرة ب 

 .ورق التنشيف بوساطةة صفيحازالة  محلول بفر المتبقي عن طريق السكب ثم جففت 
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تغطية اللوحة  لكل الحفر ، مع TNF-α Conjugateمايكرولتر من محلول االقتران  100تم أضافة   -6

 °.م 37عند درجة حرارة  دقيقة  30وحضنها لمدة  بشريط الصق

 .3مرات كما  في الخطوة رقم  4عملية الغسل كررت  -7

وثم حضنها  إلى كل حفرة Substrate Solution األَساسمايكرولتر من محلول المادة  100تم أضافة  -8

 بعيدا عن الضوء.° م 37دقيقة بدرجة حرارة  15لمدة 

لكل الحفر ، يجب أن يتغير لون الحفر من   Stop solutionمحلول التوقف  منمايكرولتر  100أُضيف  -9

 اللون األزرق إلى األصفر.

 نانومتر. 450وبطول موجي  يقةدق 30تم تحديد الكثافة الضوئية لجميع الحفر خالل  -10

  Calculationsالحسابات     -ث

تم أوال رسم المنحنى القياسي وذلك بوضع التراكيز التصاعدية للمحاليل القياسية على المحور األفقي         

وقيم االمتصاصية لتلك التراكيز على المحور العمودي، بعدئذ تم وضع قيم االمتصاصية للعينات المدروسة 

رسم عمود نازل من نقطة االلتقاء تلك  على المحور العمودي ورسم خط أفقي لاللتقاء مع المنحنى القياسي ثم

الى المحور االفقي لتحديد تركيز تلك العينات في نقطة االلتقاء على المحور األفقي. كررت العملية لقيم 

 امتصاصية جميع العينات لمعرفة جميع تراكيز تلك العينات

 10ن وكيقياس تركيز انترل -3-4-3-2

  Basic principle األ ساسالمبدأ  -أ

 وبحسب ELISAفي هذه الدراسة وقياس معدالته في مصل الدم بطريقة ال   IL-10تم التحري عن         

، اذ يستخدم هذا االختبار التقنية المناعية أنزيم الشطيرة  Komabiotechالعدة المجهزة من قبل شركة 

Sandwich enzyme بـ  الحاصة، تم تثبيت األجسام المضادةil 10  بعدة القياس و تم  اصةالخة صفيحعلى

وبعد  il 10ة حتى ترتبط االضداد بـ صفيحاضافة العينات و المحاليل القياسية الى الحفر الموجودة في 

الحضن تغسل الحفر بمحلول الغسل إلزالة المواد غير المرتبطة ثم بعد ذلك يتم إضافة الجسم المضاد الخاص 

إلى الحفر وتغير  األَساسرتبط، ثم يتم إضافة محلول المادة وبعد ذلك تغسل إلزالة أي كاشف غير م il 10بـ  

 بوساطةالموجودة، ثم تُحضن ويضاف لها محلول ايقاف التفاعل بعدها تقرا  il 10اللون يشير الى  كمية 

نانوميتر، ويحدد التركيز في العينة من خالل مقارنة  450جهاز المطياف الضوئي عند طول موجي 

 .امتصاصية العينة مع المنحني القياسي

 Reagentsالكواشف   -ب
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مل من محلول الغسل  50تم تحضير محلول الغسل من خالل إضافة : Wash Bufferمحلول الغسل  -1

 مل من محلول الغسل 1000لتحضير  لمقطرمل من الماء اال 950المركز الى 

2-Conjutates  streptavidin-HRP  : مقطرالمن ماء  200الى  1تم تخفيف المادة نسبة 

3-Detection Antibody  : نسبة بوبعد ذلك تم تخفيفها  المقطرمل ماء 0    .11تم مزج واحد فيال بكمية

 واحد الى عشرين

 مقطروالذي تم تحضيره من خالل تخفيفه بالماء ال IL10 Standardالقياسي المخفف   IL10محلول  -4

 450مايكرولتر ونضيف  50دقيقة بعد ذلك نأخذ منه  15يترك لمدة  pg/ml 20000لنحصل على تركيز 

ثم نعمل سلسلة  pg/ml 2000تركيز المايكرولتر من محلول التخفيف  لنحصل على التخفيف االول ذو 

 500مايكرولتر من محلول التخفيف ثم نضيف  500نابيب اختبار نضيف لكل واحدة أَ  6ف مكونة من تخافي

 ,125 ,250 ,500:  اليه  مايكرولتر من المحلول القياسي وبشكل متسلسل لنحصل على سلسلة التخافيف الت

62.5., 31.3., 15.6   pg/ml  3-3وكما في الشكل: 

 
 .10لوكين ريوضح سلسلة تخافيف فحص انت :(3-3شكل )

 -Procedureطريقة العمل    -ت

 .في التجربة السابقة TNF-αتم اتباع الطريقة ذاتها المستخدمة في قياس مستوى         

  Calculationsالحسابات     -ث

تم أوال رسم المنحنى القياسي وذلك بوضع التراكيز التصاعدية للمحاليل القياسية على المحور األفقي          

وقيم االمتصاصية لتلك التراكيز على المحور العمودي، بعدئذ تم وضع قيم االمتصاصية للعينات المدروسة 

عمود نازل من نقطة االلتقاء تلك  على المحور العمودي ورسم خط أفقي لاللتقاء مع المنحنى القياسي ثم رسم
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الى المحور االفقي لتحديد تركيز تلك العينات في نقطة االلتقاء على المحور األفقي. كررت العملية لقيم 

 .جميع العينات لمعرفة جميع تراكيز تلك العيناتعلى متصاصية اال

 قياس وظائف الكبد -3-5

 ، Alanine aminotransferase(ALTأمينوترانسفيراز )تم قياس مستويات وظائف الكبد أالنين         

( ALPالفوسفاتاز القلوي )، Aspartate aminotransferase (AST)األسبارتات أمينوترانسفيراز  

Alkaline phosphatase  ،( غاما غلوتاميل ترانسفيرازGamma (GGT Glutamyltransferaase 

 Total Serumوالبيليروبين الكلي  Albumin لبوميناألَ و Total protein الكلي البروتين ومستويات

Bilirubin  باستخدام جهازBiolyzer® 300 (Bakker, 2007 .) 

 Basic Principle  األ ساسالمبدأ  -أ

، ويتم التحكم في الجهاز عن طريق   fully automated الجهاز يعمل بالوضع التلقائي بالكامل       

درجة  37كمبيوتر خارجي. تتفاعل العينات مع الكواشف الموجودة في وحدة التفاعل للحاضنة في درجة 

ثانية )باستخدام حد أقصى من طولين  13مئوية. ويتم قياس الطول الموجي السائل )االمتصاصية( كل 

 مسبقًا.موجة أطوال محددة  12موجيين( المستخدمة لقياس 

 Reagentsالكواشف   -ب

1- R1 

2-  R2 

 diluentمحلول مخفف   -3

 Procedureطريقة العمل    -ت

 دقائق. 10تم ترك العينات والكواشف في درجة حرارة الغرفة لمدة  -1

 .Biolyzer® 300تم تحديد االختبارات المطلوبة على الكمبيوتر المتصل بجهاز  -2

 حسب رقم العينة.بوضعت العينات في حامل الجهاز  -3

 تم النقر فوق زر البدء الموجود على جهاز الكمبيوتر -4

 دقيقة. ثم يتم طباعة النتائج. 30تم عرض النتائج بعد  -5

 التحليل االحصائي -3-6

 Graphللتحليل االحصائي وباستخدام البرنامج االحصائي  اليه  أخضعت جميع نتائج الدراسة الح         

Prism 7  اليه  الدراسة الح عليها التي اشتملت ،معرفة الفروقات المعنوية للمعايير المدروسةللغرض   ،  
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 Tukey's multiple comparisonsواستخدم اختبار  ،ANOVAباستخدام تحليل التباين في اتجاه واحد 

test كذلك تم  ، اليه  لمقارنة  الفروق المعنوية بين متوسطات مجموعات الدراسة الح 0.05 يه  الوبمستوى احتم

في معرفة العالقات الخطية بين مؤشرات فيتامين  R  Correlation Coefficientاحتساب معامل االرتباط 

D  والمناعة وبعض مؤشرات وظائف الكبد  التي اشتملت عليها الدراسة باستخدام االنحدار الخطيLiner 

Regression.  معرفة الفروق المعنوية بين معدالت المعايير المدروسة  وأجريت المقارنات باستخدام تحليل

 .Daniel,2018) )((Daniel, 1999) (ANOVAالتباين في اتجاه واحد )
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   النتائج والمناقشة -4

 الفحوصات الدمية -4-1

 العد الكلي للدم -4-1-1

( بعض من جوانب صورة الدم الكاملة الفسلجية ، ويتضمن حساب العدد الكلي 1-4يبين الجدول )        

 White blood( WBCs،الخاليا الدم البيضاء ) Red blood cells (RBCs)الحمراءلكريات الدم 

cellsات الدموية صفيح،وPlatelets (PLT)  ( ومستوى الهيموغلوبينHB )Hemoglobin تي لمجموع

 مرضى الثالسيميا نوع بيتا الموجبة والسالبة ومقارنتهم بمجموعة السيطرة 

ً اُ          ً  ظهرت نتائج التحليل االحصائي انخفاضا  الحمراءفي العدد الكلي لكريات الدم  P > 05.0 معنويا

وكذلك مستوى الهيموغلوبين لدى مجموعتي مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا الموجبة والسالبة مقارنة مع 

معنوية بين مجموعتي المرضى   الموجبة والسالبة عند مقارنتهم  مجموعة السيطرة، في حين لم تظهر فروقً 

 ( .1-4مع بعضهم البعض الجدول )

في العدد الكلي لكريات الدم البيضاء  P > 05.0رتفاعا ملحوظا من جانب آخر سجلت النتائج ا        

والصفائح الدموية في مجموعة مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا الموجبة مقارنة بالمجموعة السالبة 

 (.1-4ومجموعة السيطرة،  ولم تسجل المجموعتان االخيرتين فروقا معنوية بينهما. الجدول )

من خلل  مرضى الثالسيميا تعانيفي  الحمراء( ان الكريات الدم 2014وآخرون )   Rehapogluلقد فسر 

هيموغلوبين نوع بيتا  اما تكون غير حاوية على  في سالسل الهيموكلوبينجيني 
0
β

 
او تحتوي على سلسلة  

بيتا لكن ناقصة التكوين 
+
β  الحمراء،ويحدث ذلك عادة بمراحل تكوين الكريات الدم Erythropoiesis    في

βوفي الحالتين  ، Differentiationنخاع العظم  وعلى عدة مراحل اهمها التمايز 
0

تكون  السيادة  β+او 

سوف   ألفاوان هذه الزيادة من سالسل  βمقارنة بـ بيتا  α ألفااي ان االنتاجية لصالح سالسل  αلسالسل نوع 

حمراء بصورة غير متكافئة والتي تكون غير مما يودي الى تكوين خاليا دم  الحمراءتتراكم في كريات الدم 

 كفؤة على حمل كميات الالزمة من االوكسجين الى مختلف انحاء الجسم.
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 (:  يبين بعض جوانب صورة الدم الفسيولوجية لمرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا.1-4جدول )

 المعايير    

 

 

 المجاميع    

 الخطأ القياسي±  المعدالت 

RBC× 10
6
/μ L Hb(g/dL) WBC× 10

3
/μ L PLT× 10

3
/μ L 

Control 0.055 ± 4.9 a 14.95±3.94 a  0.233± 5.936 a 5.595 ± 237.43 a 

HCV-negative 

-TM 

 

0.0703±2.72 b 0.166±7.71 b 0.619 ± 8.98 a 14.077 ± 394.68 a 

HCV-positive -

TM 

 

0.0741±2.8 b 7.9 b ±0.162 1.49±17.254 b 161.51 ± 643.18 b 

 الخطأ القياسي±القيم تمثل المتوسطات 

( بين المجموعات و الحروف المتشابهة تشير إلى عدم وجود فروق P<0.05الحروف المختلفة تشير إلى وجود فروق معنوية)

 ( بين المجموعات.P>0.05معنوية)

 control.  مجموعة السيطرة: : 

HCV-negative -TM مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا  غير مصابين بالتهاب الكبد الفيروسي نوع: :C. 

HCV-positive -TM مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي نوع :C 

     

 الحمراء( بان الموت السريع لخاليا الدم 1320) Rifkind, and Nagababu ينوتوصل الباحث          

أغشية الخاليا الحمراء ، وهذا  لتشكيل الرواسب التي تتلف سببه عدم التكافؤ في سالسل الهيموكلوبين ،

يوًما ، وهو  120 اقل منفي  الحمراءتموت خاليا الدم  ا ذ من خاليا الدم الحمراء يؤدي إلى تدمير مفرط

عدم قدرة نخاع العظم على انتاج خاليا كريات دم جديدة مقابل خاليا الدم  ومن ثم  وقت حياتها الطبيعي. 

المفقودة ، مما يسبب تشوه وهشاشة العظام بسبب استنفاد مكونات نخاع العظام مع استمرار عمليات إنتاج 

 .خاليا الدم المتكررة 

لها عرضة لالنحالل والتدمير لمرضى الثالسيميا يجع الحمراءان التكوين غير الطبيعي لكريات الدم         

الطحال مما يسبب  السيماو  Reticuloendothelial systemالجهاز الشبكي  البطانية   بوساطةالمستمر 

 (. ,.Porecha et al 2010) فقر الدم المزمن وارتفاع نسبة الحديد

، تؤدي  الحمراءكما إن كميات الحديد الناتجة من عمليات نقل الدم المتعددة للمرضى أو تفكك خاليا الدم        

إلى انتشار محتوى الحديد الخلوي في مجرى الدم ، مما ينتج عنة سلسلة من تفاعالت األكسدة الذاتية.  التي 
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وهذا يؤدي الى  .) et al., 2013) De Franceschiتستنزف إمكانيات باقي خاليا وأنسجة الجسم المختلفة 

مما يسبب الضرر التأكسدي حيث تودي زيادة نسبة الحديد  iron overloadما يعرف بالحمل الزائد للحديد 

في مرضى  الحمراءالتي توثر سلبا على كريات الدم  ROS التي  الى زيادة كميات االوكسجين التفاعلية 

( ، مما يؤدي إلى تحطيم البروتينات والدهون  (Rachmilewitz and Giardina,  2011الثالسيميا 

يسرع موت الخاليا في مراحل ومن ثم  المفسفر المكونة لألغشية الخاليا و تنشط عملية موت الخاليا المبرمج 

 (.2013et al Ribeil ,.في نخاع العظم ) Erythropoiesis الحمراءتكوين الكريات 

تجعلها مقاومة للتلف التأكسدي ، اال ان  الحمراءان مضادات األكسدة الموجودة في كريات الدم          

المرضى الثالسيميا ، وبسب تراكم الحديد المتزايد وترسبه في االنسجة بسبب انخفاض قابلية التخلص من 

الذي  oxidative stress الحديد وتكوين المؤكسدات السامة والذي يؤدي الى التعرض لإلجهاد التأكسدي

 .(Ariyurek and Aksoy, 2012)  الحمراءيسبب ضررا في الخاليا الدم 

فرقا معنويا بمعدل تعداد خاليا الدم البيض في مرضى  اليه  من جانب آخر بينت نتائج الدراسة الح       

الثالسيميا الكبرى نوع بيتا الموجبة مقارنة بالمجموعة السالبة من المرضى ومجموعة السيطرة .إذ   تسبب 

االلتهابات والتشوهات التي تصيب مرضى الثالسيميا زيادة مستوى خاليا الدم البيضاء والتي تعتبر مؤشرا 

والتي تزداد اكثر عند مرضى الثالسيميا الموجبة   .(et al ., 2012   Bvleoseiالمايكروبية )على اإلصابة  

نتيجة للزيادة المستمرة في نسبة الخاليا الليمفاوية ، حيث تزداد الخاليا الليمفاوية أثناء اإلصابة الفيروسية 

(Zhu et al., 2013  .) 

بروتين  اليه  الصفائح الدموية تكون بسبب زيادة فع وتراكمتجميع ( ان 2018وآخرون ) Fayedوبين         

(CD62P)  P-selectin  الى زيادة الصفائح الدموية يؤديوهو platelet activation  ،   كذلك تنشط

وتكوين مستضدات الخاليا  الحمراءالصفائح الدموية خالل عملية اكسده الحديد لبروتينات اغشية الخاليا 

صلبة ومشوهة وتتجمع معا مما يؤدي إلى تنشيط  الحمراءمثل الفوسفاتيديل سيرين تجعل الخاليا الدم  الحمراء

الصفائح الدموية ونظام التخثر، كذلك توليد الثرومبين ينشط الصفائح الدموية ، والخاليا الوحيدة ، والخاليا 

 (. Cappellini et al.,2012الحبيبية ، والخاليا البطانية  )

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/padgem-protein
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 حساب الدالئل الدموية -4-1-2

(وجود انخفاض معنوي  2-4توصلت نتائج التحليل االحصائي لقيم الدالئل الدموية المبينة في الجدول)        

05.0 < P   بحجم الدم المضغوطPCV  الحمراءومعدل خضاب خاليا الدمMCH  وكذلك معدل حجم

حظ في مجموعتي المرضى الموجبة والسالبة مقارنة بمجموعة السيطرة، ولم يال MCVالحمراءالكريات 

 عند المقارنة بين المجموعتين الموجبة والسالبة. P>0.05وجود فروق معنوية 

  الحمراءفي حساب معدل تركيز خضاب الكرية  P>0.05ومن جانب أخر، لم نالحظ وجود فرق معنوي 

MCHC ( 2-4بين مجموعتي المرضى الموجبة والسالبة ومجموعة السيطرة كما في الجدول .) 

 عض دالئل الدم لمرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا.(:  يبين ب2-4جدول )

 المعايير

 

 

 المجاميع

 الخطأ القياسي±  المعدالت 

PCV % MCV(fL) MCH (pg) MCHC (g/dL) 

Control 0.354±44.89a 0.52± 89.44 a 0.346±31.68 a 0.388± 33.696 a 

HCV-

negative -

TM 

0.542±23.16 b 0.66 ±82.86 b 0.678 ±28.36 b 0.196  ± 33.577 a 

HCV-

positive -

TM 

0.515±23.626 b 84.75 b ±0.52 0.3299±28.31b 0.199 ± 33.706 a 

 الخطأ القياسي±القيم تمثل المتوسطات 

( بين المجموعات و الحروف المتشابهة تشير إلى عدم وجود فروق P<0.05الحروف المختلفة تشير إلى وجود فروق معنوية)

 ( بين المجموعات.P>0.05معنوية)

 controlمجموعة السيطرة : . 

HCV-negative -TM:  مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا  غير مصابين بالتهاب الكبد الفيروسي نوع:C. 

:HCV-positive -TMمرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي نوع : C. 

 

ان الخلل الجيني في الجينات المسؤولة عن صنع سالسل البروتينات في الهيموكلوبين بدم مرضى           

حجم ( مما يؤثر على Aulakh et al .2009 ,الثالسيميا يؤدي الى اضطراب وعدم توازن الهيموكلوبين )
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 , Weatherall and Cleggخالل مراحل تكوينها  في نخاع العظم ) الحمراءوشكل وعدد كريات الدم 

مما يجعلها عرضة  الحمراءمما ينتج عنه تغيرات تركيبية في تكوين الهيموكلوبين في الكريات  .(2001

غير طبيعية للدورة الدموية   الحمراءللتدمير من الخاليا البلعمية  في نخاع العظم وعندما تدخل الكريات 

لعمية الموجودة في الطحال التي تقوم بتحطيم الخاليا الب بوساطةتتميز بعمرها القصير وهشاشتها لهذا تتحطم 

 (  (Asadov, 2014ير الطبيعية والهرمةالخاليا غُ 

تعتمد بشكل أساسي على  PCVمن خالل حقيقة أن  PCVويمكن تفسير النسبة المئوية المنخفضة لـ           

 ؛Faraj etal.,2019وتتفق هذه النتائج مع الدراسة السابقة ) ,وتركيز الدم  الحمراءعدد وحجم خاليا الدم 

Bazvand et al., 2011 أظهرت نتائج . )Sharba  ( أن الحالة غير الطبيعية لمرضى 2015وآخرون  )

 الحمراءالثالسيميا  ترتبط ارتباًطا وثيقًا بانخفاض نسبة الهيموكلوبين المرتبط بانخفاض عدد خاليا الدم 

مما يؤدي إلى معاناة مرضى الثالسيميا من فقر الدم الحاد المزمن بسبب  MCHو  MCVوانخفاض 

 انخفاض محتوى األكسجين في الدم.

وتتفق البيانات السريرية على أن انخفاض مستوى الهيموكلوبين يحدث بسبب انخفاض في عدد           

 2016)  Sulovska ,.( MCV  ،MCH  ،PCVوقيم منخفضة من الدالئل المحددة ) الحمراءكريات الدم 

et al)  وهذاما يتفق مع نتائج دراستنا. 

 الفحوصات المصلية -4-2

 مستوى الفريتين -4-2-1

لدى مجموعة مرضى الثالسيميا  P<0.05اظهرت نتائج التحليل االحصائي وجود زيادة معنوية           

بمجموعه السيطرة  وكانت الزيادة اكثر معنوية عند المجموعة  ةالسالبة مقارن الكبرى نوع بيتا الموجبة و

لدى المجموعتين   ferritinالموجبة من المرضى مقارنة بالمجموعة السالبة اذ كان متوسط مستوى  الفرتين 

( على التوالي مقابل مجموعة السيطرة التي بلغ 4188.5±130.06( )2436.3±983.9السالبة والموجبة)

 (1-4( كما مبين في الشكل )34.92 ±  0.671فرتين فيها حوالي )متوسط مستوى ال
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 .يوضح مستوى الفيرتين )نانوغرام/مل( في مصل دم مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا :(1-4شكل )

 الخطأ القياسي±القيم تمثل المتوسطات 

 ( بين المجموعات     P<0.05الحروف المختلفة تشير إلى وجود فروق معنوية)

  control :.مجموعة السيطرة 

HCV-negative -TM مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا  غير مصابين بالتهاب الكبد الفيروسي نوع: :C. 

HCV-positive -TMمرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي نوع : C. 

          

غم / ديسيلتر ، يتم  8الثالسيميا إذ يصل الى أقل من نظًرا ألنخفاض مستوى هيموكلوبين مرضى          

 ,. Mashaali et alاستخدام عمليات نقل الدم للحفاظ على مستوى الهيموكلوبين عند مستوى معقول )

وعلية ترتفع نسبة الفريتين في مرضى الثالسيميا الكبرى والتي تعزى إلى تراكم الفريتين نتيجة  .(2014

 (2019رة لدى المرضى، ويمثل الفيريتين مخزون الحديد الزائد عن حاجة الجسم عمليات نقل الدم المتكر

(AlAthari and Mahdi, ويرتبط الفريتين مع الحديد ويتم نقلة وتخزينه بشكل غير سام وقابل للذوبان.

(Mashaali et al.,  2014). 

ولهذا السبب يستخدم تركيز الفريتين في  ترتبط مستويات الحديد والفريتين في الدم ارتباًطا إيجابيًا ،         

  Azizوبين .( Porter and El-Beshlawy, 2011الدم عادةً لحساب زيادة الحديد في مرضى الثالسيميا )

يعمل الحديد ومن ثم  ( بان زيادة الحديد تأتي من زيادة عمليات نقل الدم للحاجة الماسة لها، 2009وآخرون )

ئض على تراكم ايونات الحديد الحر التي تحفز االجهاد التأكسدي الذي يستنزف مضادات االكسدة في ألفا
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ملغم من الحديد  1الخاليا مما يحدث ضررا كبيرا في عضيات واغشية الخاليا. يوفر نقل الدم للجسم حوالي 

متصاص األمعاء الدقيقة للحديد التخلص من الحديد في الجسم مقابل زيادة ا اليه  لكل مل من الدم ، مما يضعف 

(Sinharay et al ., 2017 ) . زيادة الحديد من عملية نقل الدم المستمرة لمرضى الثالسيميا  فضالً عن

كذلك يزداد الحديد من خالل امتصاصه في الجهاز الهضمي وان تراكمه  قد يتجاوز قدرة الجسم على ازالة 

 .(Jawad, 2016( وهذا ما اكدته دراسة )  Asif et al., 2017سموم الفرتيين ) 

المستخدمة في التخلص من  اآلدويةكفاءة أَو هَ ومن االسباب الثانوية لزيادة كمية الحديد هي عدم قدر        

بمراحل  الحمراءتضرر اغشية وعضيات الخاليا الدم ومن ثم  الحديد المتراكم مما يؤدي الى زيادة المؤكسدات 

زيادة مستوى الفرتين في مرضى  اليه  لوحظ من خالل النتائج الحet al ., 2017  .(Pavlovaتكوينها )

الثالسيميا الكبرى نوع بيتا الموجبة اكثر من مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا  السالبة  بالمقارنة مع 

 .(Lehleh, 2017)   El مجموعة السيطرة، واتفقت هذه النتائج مع

حديد في الكبد لدى مرضى التهاب الكبد الفيروسي إلى تنشيط أنواع األكسجين يؤدي ترسب ال          

( ، والتي يمكن أن تحفز بيروكسيد الدهون الثانوي وتؤدي في النهاية إلى اختالل وظيفي في ROSالتفاعلية )

بد حيث يتسبب التهاب الك .(Bassett, et al ,.  (1999الميتوكوندريا  تلف البروتين والحمض النووي

 Elفي زيادة الحديد من خالل التغير في استقالب الحديد عن طريق تقليل الهيبسيدين ) Cالفيروسي نوع 

Said et al., 2018  ).زيادة اكثر معنوية عند المجموعة الموجبة من المرضى  اليه  كما اظهرت النتائج الح

( الذين أشاروا إلى أن 2019وآخرون )  Oikonomouمقارنة بالمجموعة السالبة وهذه النتائج متوافقة مع 

كان أكثر معنوية مقارنة بمرضى  C الحديد في دم مرضى الثالسيميا الذين يعانون من التهاب الكبد الفيروسي

 C (Oikonomou et al., 2017; Lehleh etالمصابين بالتهاب الكبد الفيروسي  غيرالثالسيميا 

al.,2017 ; Fujita et al.,2007 .) 

ان  نسبة الهبسيدين ترتبط بالفيرتين ودرجة ترسب الحديد  (2007)و آخرون   Fujita   كما اثبت          

وكانت نسبة الهبسيدين الى الفيرتين اقل بشكل ملحوظ بمرضئ المصابين بالتهاب الكبد .في انسجة الكبد

و آخرون  Kohjimaكما توصل    .(Girelli et al 2009 ,.الفيروسي مقارنة بمجموعة السيطرة ) 

( الى ان التعبير الجيني المرتبط بعملية التمثيل الغذائي بامتصاص ونقل وايض الحديد الخلوي وتنظيم 2015)

الهبسيدين كانت اعلى بشكل ملحوظ وهذا يؤدي في مرضى الثالسيميا الموجبة الى تراكم الحديد في خاليا 

 .الكبد وزيادة الفيرتين 
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 Dفيتامين  2 -4-2

 D3في مستوى  P<0.05 اليه  وجود انخفاض معنوي عند مستوى احتم اليه  اظهرت نتائج الدراسة الح          

في مجموعتي مرضى الثالسيميا الكبرى السالبة والموجبة مقارنة بمجموعه السيطرة وكان االنخفاض اكثر 

لدى   D3ة عند المجموعة الموجبة من المرضى مقارنة بالمجموعة السالبة اذ كان متوسط مستوى معنوي

( على التوالي مقابل مجموعة 0.61514  ± 16.143( )1.095 ± 22.629المجموعتين السالبة والموجبة )

 (.2-4الشكل)( كما مبين في 34.92 ± 0.671 فيها حوالي ) D3السيطرة التي بلغ متوسط مستوى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .)نانوغرام/مل( في مصل دم مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا D3يوضح مستوى فيتامين  :(2-4شكل )

 .(1-4نفس المعلومات في الشكل )

    

في مرضى الثالسيميا  D3ان هناك انخفاض كبير في فيتامين  اليه  تبين من خالل نتائج الدراسة الح        

في  D3. إذ اشارت العديد من الدراسات إلى انخفاض مستويات فيتامين مجموعة السيطرةبالمقارنة مع 

 Mahdi)متوافقة مع الدراسة السابقة التي أجريت في بغداد اليه  مرضى الثالسيميا نوع بيتا وكانت النتيجة الح

etal.,2018)  وكذلك في مدينة تكريت اذ كانت مستويات فيتامينD3  لدى مرضى الثالسيميا منخفضة

(Jumaa et al ., 2021). 

ان الحمل الزائد للحديد وزيادة الفرتين الذي ينتج من عمليات نقل الدم المتكرر لدى مرضى الثالسيميا        

، مما يتسبب في نقصه D3ينتج عنه خلل في وظيفة الكبد مسببا اعاقة المسارات المؤدية لتخليق فيتامين 
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(Fung et al., 2011. )  وهذا ما اكدةBajoria ( اذ اشاروا  ان الى نقص 2019وآخرون )25-OHD  في

( hydroxylation، مما يؤدي إلى ضعف عملية ) مرضى الثالسيميا البالغين يعزى إلى تضرر الكبد

في مرضى  OHD-25،حيث ان ضعف الهيدروكسيل الكبدي  يرتبط بمستويات منخفضة من D3لفيتامين 

اذ ان تراكم الحديد  PTH parathyroid hormone . وكذللك تضرر (Ashraf et al., 2013)ميا الثالسي

ي ثنائ-25،  1التي تنظم مستويات  في مرضى الثالسيميا يؤدي الى قصور في الغدة جنب الدرقية 

ثنائي هيدروكسي -25،  1الى   OHD-25عن طريق زيادة التحول في الكلى من  D3هيدروكسي فيتامين 

كما  ان ترسب الحديد في ظهارة االمعاء يتسبب في اعاقة  .D3   (Dimitriadou et al., 2010)فيتامين 

  (.(Maleki et al., 2016ومكمالته في مرضى الثالسيميا بيتا  D3امتصاص الجهاز الهضمي للفيتامين 

بعدد من المتغيرات ، بما في ذلك لون الجلد   Endogenonsالداخلي المنشأ  D3يتأثر تخليق فيتامين          

-β(. يعاني مرضى  (Gill and Kalia, 2015 وكمية الجلد المعرض ومستويات األشعة فوق البنفسجية

TM    من فرط تصبغ عام ناتج عن ترسب الحديد في الجلد وارتفاع مستويات البيليروبين بسبب انحالل الدم

(Anupa and Ramesh, 2012 اذ لوحظ أن سواد الجلد بسبب داء الهيموسدريني .) hemosiderosis 

 المركب في الجلد في مرضى الثالسيميا نوع بيتا المعتمدين على نقل الدم D3يبدو أنه يتداخل مع فيتامين  

(Maleki et al., 2016.) 

حيث  C( المضاد لفايروس التهاب الكبد نوع IFNن )في تعزيز تأثير اإلنترفيرو Dان دور فيتامين          

من خالل تأثيره في مسارات  Cعلى أنه عامل مضاد لفيروس التهاب الكبد نوع  D (OH) 25تم تحديد 

 MxA (Matsumuraوالجين المحفز لإلنترفيرون   βاالنترفيرون  مما يؤدي إلى التعبير عن اإلنترفيرون 

et al.,  2012).  حيث يتم استقالب فيتامينD3  ثنائي هيدروكسي  25-1بالكبد وتحويله الى الشكل النشط

لهذا يعاني المصابين   , T-cellالذي له دور في تنشيط المناعة من خالل تنظيم الخاليا التائية   D3فيتامين  

 ,Nimer and Mouchفي الكبد ) D3يروسي المزمن سي من ضعف استقالب الفيتامين ألفابمرض الكبد 

2012). 

المباشر في المناعة من خالل التأثير المباشر على الخلية العارضة للمستضد  D3ان تأثير فيتامين           

( وعند انخفاض مستويات او (T-cell antigen-presenting cell Sochorová, et al.,  2009التائية 

مما ينعكس سلبا في نقل االشارة تتضاءل الخاليا  (D3  )VDR Vitamin D recpterمستقبالت فيتامبن 
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فقط مما يؤدي الى ضعف   autoimmune Th1 responseوتبقى االستجابة Th2 التائية التنظيمية وخاليا 

 (. et al., 2007 Shirakawaتقل االستجابة المناعية  للفيروسات ) ومن ثم  في إشارات اإلنترفيرون ، 

 المناعية المعايير -4-3

 Tumor necrosis factor-Alpha (TNF)-α   ألفا –عامل النخر الورمي  -4-3-1

في مجموعتي مرضى  TNF-α   ألفا –( مستويات عامل النخر الورمي  3-4يوضح الشكل )        

)السالبة( مقارنة مع مجموعة السيطرة ، اذ توصلت نتائج التحليل االحصائي  الثالسيميا  الكبرى ) الموجبة( و

في مجموعة مرضى الثالسيميا الكبرى  TNF-αفي مستوى  P<0.05الى وجود زيادة معنوية 

 فيها )TNF-α       ( مقارنة مع مجموعه السيطرة التي بلغ متوسط  0.468  ± 19.086الموجبة)

لدى المجموعة السالبة والتي  TNF-α( في حين لم تسجل النتائج فروقا معنويا لمستوى   2.326±11.999

مرضى الثالسيميا عند مقارنتها مع مجموعتي السيطرة ومجموعة ( ل0.3323 ± 14.643بلغت حوالي )

 (.3-4المرضى الموجبة كما مبين في الشكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )بيكوكرام/مل( في مصل دم مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا. TNF-αمستويات يوضح  :(3-4الشكل )

 الخطأ القياسي±القيم تمثل المتوسطات 

 عدم تشير إلى تشابهةالحروف الم و( بين المجموعات  P<0.05وجود فروق معنوية)الحروف المختلفة تشير إلى 

 ( بين المجموعات        P>0.05وجود فروق معنوية)

  control.مجموعة السيطرة : 

HCV-negative -TM مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا  غير مصابين بالتهاب الكبد الفيروسي نوع: :C. 

HCV-positive -TMمرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي نوع : C. 
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ان زيادة السايتوكاينات بالدم عالمة على نشاط الجهاز المناعي  (2005 )و آخرون  Aggeliبين         

لمرضى الثالسيميا بسبب عمليات نقل الدم المتكررة، حيث وضحوا  ارتباط زيادة السايتوكاينات ارتباطا كبير 

مما يجعل مرضى الثالسيميا بصورة عامة عرضة للتحفيز المستضدي المستمر مما  , مع متطلبات نقل الدم

 .Kyriakou et al., 2001)بزيادة السايتوكاينات ) يتسبب

ان زيادة الحديد توثر في االستجابات االلتهابية المناعية ، وزيادة الخاليا المناعية ، وزيادة تعبير         

TNF-α  اذ يوثر تراكم الحديد ،بسبب تراكم الحديد والتحفيز المستضدي الناجم عن عالج نقل الدم المستمر

نشاط الخاليا االحادية مما يؤدي الى زيادة ومن ثم  على اعضاء وخاليا الجسم مثل زيادة الخاليا المناعية 

 .(Maurya et al .,2017)عامل النخر الورمي 

 Cفي المرضى المصابين بعدوى التهاب الكبد الفيروسي نوع  ألفاترتفع مستويات عامل النخر الورمي         

المزمن ، وتظهر عالمات المرض وإصابة الكبد نتيجة كل من تأثيرات االعتالل الخلوي للجزيئات الفيروسية 

والتكاثر والبروتينات الفيروسية في الكبد واالستجابة المناعية لعملية التكاثر الفيروسي. نتيجة للعدوى وإصابة 

 TNF-α(Saleh and  ال سيمالكبد ، مما ينتج عنة تغيرات واضحة في تركيزات بعض السيتوكينات ، ا

Hadi 2016). 

و آخرون Sayed ( و  2010و آخرون )  Antonellil  اليه  مع ما توصل  اليه  تتفق نتائج الدراسة الح         

يروسي حيث ترتبط ألفااثناء االصابة بالتهاب الكبد  TNF-αحيث الحظوا زيادة مستويات    (2010)

 .Falasca et al., 2006)المرتفعة بشدة التهاب الكبد والتليف وإصابة األنسجة ) TNF-αمستويات 

 ( IL-10)  10-انترلوكين -4-3-2

( في مجموعتي مرضى الثالسيميا  الكبرى IL-10) 10( مستويات انترلوكين  4-4يوضح الشكل )         

نوع بيتا ) الموجبة( و )السالبة( مقارنة مع مجموعة السيطرة.حيث اظهرت نتائج التحليل االحصائي وجود 

لدئ المجموعتين الموجبة و السالبة مقارنة مع مجموعه  P<0.05  IL-10زيادة معنوية في مستويات 

اذ كان  ند المجموعة الموجبة من المرضى مقارنة بالمجموعة السالبةالسيطرة، وكانت الزيادة اكثر معنوية ع

 ± 118.75) و (0.64032±  106.95) لدى المجموعتين السالبة والموجبة  IL-10متوسط مستوى  

±  93.369فيها حوالي ) IL-10( على التوالي مقابل مجموعة السيطرة التي بلغ متوسط مستوى 0.6887

         .( 4-4) الشكل(   كما مبين في 0.3229
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 )بيكوكرام/مل( في مصل دم مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا. 10-انترلوكين مستويات(: 4-4الشكل )

 .(1-4نفس المعلومات في الشكل )

في مصل دم مرضى الثالسيميا والتي تعود لعدة اسباب منها الحمل  10ترتفع مستويات انترلوكين             

في   foreign antigens الزائد للحديد واستئصال الطحال وتكرار التعرض للمستضدات )االجسام الغريبة(

وقت نقل الدم أو قد يكون بسبب نقل الدم المتعدد مما يعرضهم لعدوى خطيرة مثل فيروس نقص المناعة 

اكثر ارتفاعا في مرضى  IL-10تكون مستويات  هيروسي وعليألفاوس االلتهاب الكبدي البشرية وفير

نتائج الدراسة  اليه  ( والذي يتفق مع ما توصلت  2015و آخرون ) Hashimالثالسيميا وهذا ما اكده 

ظة ذ سجلوا زيادة ملحو( إ2018) و آخرون Mahmoudمع توصل اليه  اليه  كما اتفقت الدراسة الح.اليه  الح

مرضى الثالسيميا  الكبرى نوع بيتا المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي نوع  في 10  في مستوى  انترلوكين 

C. 

ً يلعب دوًرا رئيس IL-10ان إفراز             ثير الحديد الزائد عن طريق تعزيز إفراز أفي حماية الخاليا من ت ا

يسبب الحمل الزائد  Chang et al) 2014 ,.الخاليا )الهيبسيدين داخل الخاليا لتقليل محتوى الحديد داخل 

 يسهمللحديد داخل الخاليا تفتيت الحمض النووي للخاليا الليمفاوية ، مما قد يسبب عرقلة وظيفية لها ، وقد 

فإن تلف الحمض النووي في ومن ثم  ذلك في ضعف المناعة وزيادة التعرض للعدوى في مرضى الثالسيميا 

 Dharmesh et  2017) الليمفاوية قد يلعب دوًرا رئيسيًا في ضعف تمايز الخاليا الليمفاوية النشطةالخاليا 

al.,)  ، وينظمIL-10  ومن خالل التعاون مع السيتوكيناتIL-12  التي تنتجهاTh1  استجابةTh2  لمنع
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التي يمكن أن تؤدي إلى تليف شديد في الكبد، كما هو  IL-13و  IL-5و  IL-4اإلفراط في إنتاج السيتوكينات 

 .Suvas et al)   2004 ,.الحال في التهاب الكبد الفيروسي نوع سي )

 اليه  في مصل مرضى التهاب الكبد الفيروسي في الدراسة الح IL-10ان الزيادة الحاصلة في تركيز         

في مصل مرضى التهاب  IL-10اذ اشاروا بزيادة مستويات  (2002) و آخرون Jia هتتفق مع  ما توصل الي

زيادة كبيرة في بغداد والتي سجلت  Mahmood (2005)التي أجراها  وكذلك مع الدراسة,المزمن  Cالكبد 

في مصل مرضى الثالسيميا المصابين بالتهاب الكبد  TNF-αو  IL-10مستويات المصل في متوسط 

  .Cالفيروسي نوع 

 Liver Functionوظائف الكبد تقييم  -4-4

 قياس مستويات انزيمات الكبد في المصل  -4-4-1

 GGT و  ALPو  ASTو   ALT( بعض جوانب مستوى قياس وظائف الكبد 3-4يوضح الجدول )         

بمجموعة السيطرة. اوضحت نتائج نة في مجموعتي مرضى الثالسيميا نوع بيتا الموجبة والسالبة مقار

لدى مجموعتي  ALT, AST , ALPانزيمات الكبد   ياتفي مستو P<0.05الدراسة وجود ارتفاع معنوي 

مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا السالبة والموجبة  مقارنة مع مجموعه السيطرة، وكانت هذه الزيادة اكثر 

 .(3-4نة بالمجموعة السالبة كما مبين في الجدول )معنوية عند المجموعة الموجبة من المرضى مقار

لدى المجموعة الموجبة من مرضى  GGTخر سجلت النتائج زيادة مستوى انزيم آمن جانب          

الثالسيميا نوع بيتا مقارنه بمجموعة السيطرة و المجموعة السالبة لمرضى الثالسيميا كما مبين في الجدول 

(4-3 ). 
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 .لمرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتامستويات انزيمات الكبد (: يبين 3-4جدول )

 المعايير

 

 المجاميع

 الخطأ القياسي±  المعدالت 

ALT ( U/L) AST( U/L) ALP( U/L) GGT( U/L) 

Control 0.7 ± 23.12  a 0.79 ± 22.8 a 25.9 ± 75.51  a 5.374 ±24.82 a 

HCV-negative 

-TM 
0.91±27.914  b 0.834± 29.971 b 2.002  ± 111.03  b 0.453± 28  a 

HCV-positive 

-TM 
1.113±52.1  c 1.18 ± 54.89  c 4.36 ± 155.17  c 0.49± 51.043  b 

 الخطأ القياسي±القيم تمثل المتوسطات 

المتشابهة تشير إلى عدم وجود فروق ( بين المجموعات و الحروف P<0.05الحروف المختلفة تشير إلى وجود فروق معنوية)

 ( بين المجموعات.P>0.05معنوية)

controlمجموعة السيطرة : . 

HCV-negative -TM:  مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا  غير مصابين بالتهاب الكبد الفيروسي نوع:C. 

TM-positive -:HCV مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي نوع :C. 

 

ن زيادة وإ نظًرا ألن الكبد هو أول عضو يستقلب الحديد ، فهو أول عضو يتضرر بالحديد الزائد          

الفريتين في ( تكون مرتبطة بمدى تضرر الكبد وزيادة مستويات ALTو  ASTو  ALPاالنزيمات الكبدية )

 (.Ameli et al,. 2008) مصل دم مرضى الثالسيميا وزيادة الحديد نتيجة عمليات نقل الدم المتكررة

التهاب الكبد الفيروسي بشكل  ةرتبط شدتأن فرط الحديد هو السبب الرئيسي الرتفاع إنزيمات الكبد. ، و         

 وAngelucci  كما توصل  (.Filiz et al., 2016كبير بزيادة الحمل الزائد للحديد لدى مرضى الثالسيميا )

 Baronciani (2008)   الى ان مضاعفات االمراض الكبدية في مرضى الثالسيميا الكبرى تحصل بسبب

 .اليه  زيادة الحديد والتهاب الكبد الفيروسي وهذا يتفق مع نتائج الدراسة الح

(  أن الحمل الزائد للحديد ينتج عنه خلل في وظائف الكبد لدى 1997وآخرون ) Bonkovskyبين            

يقع كل  .ذي  يؤدي الى إصابة خاليا الكبد ومن ثم تسرب اإلنزيمات إلى الدورة الدمويةمرضى الثالسيميا و ال

ال إ ، يقع ناقل أسبارتات أيضا في ميتوكوندريا الخاليا الكبدية في سيتوبالزم خاليا الكبد و ASTو  ALTمن 

 حديدًا لتلف خاليا الكبديعتبر هذا اإلنزيم أكثر تومن ثم  خارج الكبد منخفض نسبيًا ،  ALTأن التعبير عن 
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( الى أن تلف الكبد هو السبب الرئيسي الرتفاع 2001و آخرون )   Dabrowskahاذ اشار           

إنزيمات الكبد أداة  اليه  تقدير فع يُعد  مرضى الثالسيميا، اذ  في مصلمستويات العالمات الحيوية لوظائف الكبد 

 ,Zayed)  ضطرابات الكبدافهي عالمة حيوية مفيدة لتحديد درجة  ومن ثم  لتقييم كفاءة وظائف الكبد ، 

2017.) 

توجد إنزيمات الفوسفاتيز القلوية في الكبد في أغشية الخاليا في الجيوب الكبدية والقنوات الصفراوية          

و ترتفع مستوياتها مع انسداد القنوات الصفراوية داخل الكبد وخارج الكبد مع انسداد جيبي ، نظًرا لوجود هذه 

أن تتسرب إلى الدم  هاإمدادات الدم ، يمكنالتي تتالمس كثيًرا مع  hepatocytesاإلنزيمات في خاليا الكبد 

 .(College et al., 2010في حالة تلف خاليا الكبد )

( في دراسته حيث وجد أن هناك 2018) Marbutمع ما توصل له   اليه  اتفقت نتائج الدراسة الح          

 HCV( في مرضى الثالسيميا المصابين بعدوى ALP، و  ALT  ،ASTارتفاعأ في إنزيمات الكبد )

يأتي من أنسجة العظام ، حيث يعاني مرضى الثالسيميا بيتا  ALPأن معظم نشاط إنزيم    .مقارنة بالسيطرة

 Samirهذا اإلنزيم ) اليه  من تدهورها وهذا يؤدي إلى تسرب هذا اإلنزيم إلى الدورة الدموية ومن ثم زيادة فع

et al ., 2012 .) 

الواقع على االغشية البالزمية بانه احد العالمات الحيوية لإلجهاد التأكسدي اذ انه يمتلك  GGTُعرف         

ً  ثيراً أت  علىاال انه يعمل  ( ) مضاد األكسدة داخل الخلية(GSHمستويات الجلوتاثيون ) ىفي الحفاظ عل وقائيا

، لذلك من الممكن أن يؤدي توليد الجذور الحرة إلى استنفاد الجلوتاثيون داخل الخاليا  تحليله خارج الخلية

 (.                                                                                                     Park et al., 2015في الدورة الدموية ) GGTتعزيز نشاط ومن ثم  

وهذا  C (Güzelbulut et al.2013)في مصل مرضى التهاب الكبد المزمن  GGTفع مستوى يرت         

ً أبشكل ملحوظ GGTوترتفع مستويات  ,اليه  يتفق مع نتائج الدراسة الح مع تطور سرطان الكبد بشكل  ايضا

تنبؤيًا  في  GGT قد يكون  , المزمن Cالمرضى الذين يعانون من التهاب الكبد   وعلى وجه التحديد عام

حتى بعد القضاء الناجح   non-cirrhotic تطور سرطان الكبد في المرضى غير المصابين بالتليف الكبدي

 (.Huang et al., 2014الفيروس ) Cعلى التهاب الكبد 

في كثير من الحاالت مثل اإلفراط في تناول الكحول ، واضطراب الكبد ،  GGTيتغير مستوى          

ال يأخذ بعين االعتبار حاالت مرضية تشخيصية محددة إال  GGTفإن مستوى  ومن ثم  والجنس المفرط  

في دم المصل  مع مستويات   GGTتترافق مستويات  (.Al-Janabi, 2018عندما يكون أكثر ارتفاًعا )
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AST اذ اشار Aal   ( الى وجود عالقة موجبة بين انزيمي    2007)و آخرونAST وGGT  بين مرضى

إلى وجود مشاكل في القناة الصفراوية في المرضى  GGTويشير ارتفاع   Cالتهاب الكبد الفيروسي نوع 

 ضعف خاليا الكبد أو انسداد القناة الصفراوية خارج الكبد ، ترتبط الزيادة فيالى  و  HCVالمصابين 

لذلك بسبب افتقاده للخصوصية  لدى مرضى الكبد المزمن بتلف وتليف القناة الصفراوية. GGTمستويات 

 ,.Giannini et al) المتغير ALPمفيد في تحديد أسباب مستويات مراض الكبد فهو أل اليه  وحساسيته الع

2005).  

 قياس مستويات بعض البروتينات في المصل -4-4-2 

في مستويات البيليروبين في مصل مرضى  P<0.05اوضحت نتائج الدراسة وجود ارتفاع معنوي          

في  الثالسيميا الكبرى نوع بيتا الموجبة و السالبة مقارنة مع مجموعه السيطرة. وكان هذا االرتفاع اكثر

 .(4-4المجموعة الموجبة لمرضى الثالسيميا مقارنة بالمجموعة السالبة كما مبين في الجدول )

في  األَلبومينفي مستوى البروتين الكلي و P<0.05الى وجود انخفاض معنوي  هنفسويشير الجدول         

المصل لدى مجموعة مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا الموجبة و السالبة مقارنة مع مجموعه السيطرة. أما 

بمستويات   معنوي   فقد بنيت النتائج وجود فرقٍ  مع بعضعند المقارنة بين مجموعتي المرضى مع بعضهما 

 .(4-4)ة بالسالبة وكما مبين في الجدول في المجموعة الموجبة مقارن األَلبومينالبروتين و

سريع جدًا في مرضى الثالسيميا ويتجاوز   الحمراءالدم  خاليااكدت هذه النتيجة حقيقة أن معدل تدمير         

تعكس درجة ارتفاع البيليروبين درجة  ، إذ (Mohan, 2006قدرة الكبد على استقالب البيليروبين الزائد )

 .(College et al., 2010)  تلف الكبد

 والكبد هو، ( راءالحمالبيليروبين هو أحد منتجات تفكك الهيم )جزء من الهيموكلوبين في الكريات الدم          

ً المسؤول عن تنقية الدم من البيليروبين. حيث يؤخذ البيليروبين إلى خاليا الكبد مقترن ليجعله قاباًل للذوبان  ) ا

 (.Kalakonda and John, 2018في الماء( ثم يفرز في الصفراء  التي تفرزه في األمعاء ) 

الكبد ، والتي توثر على استقالب البيليروبين والذي تؤدي زيادة البيليروبين إلى حدوث مشاكل في         

يشمل انخفاض امتصاص خاليا الكبد و وضعف اقتران البيليروبين وانخفاض إفراز خاليا الكبد من 

)الموجبة ( يكون اقتران  Cفي مرضى الثالسيميا المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي نوع  ،   و البيليروبين

في الكبد اال انه غير قادر على افرازه نتيجة التهاب الكبد جراء تضرر الخاليا البيليروبين بشكل طبيعي 
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كما ان البيليروبين المتكون ال يمكن أن ينتقل من الدم إلى األمعاء. ، ولهذا يصبح البيليروبين في   ,الكبدية 

 (.Guyton and Hall, 2011المرتبط ) غيرالبالزما من النوع المرتبط وليس النوع 

 كبد مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا بروتيناتيبين مستويات بعض   :(4-4) جدول

 المعايير

 

 المجاميع

 الخطأ القياسي±  المعدالت 

Albumin (g/dl) Total protein (g/dl) Bilirubin (mg/dl) 

Control 0.0443 ± 4.444 a 0.078  ± 7.38  a 0.199 ± 0.864  a 

HCV-negative -TM 0.07 ± 3.7143  b 0.0698 ± 6.529  b 0.0385 ± 1.4514  b 

HCV-positive -TM 0.041 ± 3.043  c 0.0642 ± 6.0971  c 0.097 ± 3.089  c 

 الخطأ القياسي±القيم تمثل المتوسطات 

 .( بين المجموعات P<0.05الحروف المختلفة تشير إلى وجود فروق معنوية)

controlمجموعة السيطرة : . 

HCV-negative -TM: يروسي نوع ف:مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا  غير مصابين بالتهاب الكبد الC. 

TM-positive -:HCVيروسي نوع ف: مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا المصابين بالتهاب الكبد الC. 

   

مرضى مصل البروتين الكلي بالدم في مستويات انخفاض من جانب آخر فقد سجلت النتائج            

الكبد بسبب اآلثار الجانبية للعالج بنقل الدم  بوساطةيعود الى قلة تخليق البروتين والذي قد الثالسيميا نوع بيتا 

 (.Scherzer et al., 2017مدى الحياة وزيادة الحديد )

وظائف  ويمتلكفي الكبد  األَلبومين ذ يتم تصنيع، إ إن دور ألبومين المصل في أمراض الكبد معقد          

فسيولوجية متعددة ، بما في ذلك الحفاظ على الرقم الهيدروجيني ونفاذية األوعية الدموية الدقيقة الطبيعية في 

في الدم  األَلبومينن أسباب انخفاض . ا   (Roche et al., 2008)  تجلط الدم ، وله خصائص مضادة لألكسدة

متعددة العوامل ، فهي تشمل انخفاض اإلنتاج في الكبد نتيجة اإلصابة بأمراض الكبد وكذلك انخفاض تصنيعه 

في المرحلة النهائية  األَلبومين(. في حين ترتبط قلة مستويات Scherzer et al., 2017بسبب سوء التغذية )

راحل المبكرة بسبب انخفاض تصنيعه وقصر عمر يحدث في الم األَلبومينالكبد ، وان انخفاض  ةمن إمراضي

في الدم إلى  األَلبومينيمكن أن يؤدي انخفاض ،و (Vincent, 2009أيام ) 20-18الذي يبلغ  األَلبومين
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 إضعاف نظام الدفاع البشري ، مما يزيد من قابلية اإلصابة بالعدوى ويؤدي إلى تثبيط ناتج عن السيتوكين

(Deng et al., 2016.) 

 Correlation Resultsنتائج اإلرتباط  -4-5

 ومؤشرات وظائف الكبد D3دراسة العالقة بين مستويات فيتامين -4-5-1

 P<0.05( الى وجود عالقة ارتباط معنوية سالبة   5-4أشارت نتائج االرتباط الموضحة في  الشكل )         

لدى مجموعتي مرضى الثالسيميا الكبرى  نوع بيتا   GGTو    ALPوإنزيمي  D3بين مستويات فيتامين 

 D3بين مستويات فيتامين  P>0.05معنوي السالبة والموجبة  في حين لم تسجل النتائج عالقة ارتباط  

 من جانب .والموجبةلدى مجموعتي مرضى الثالسيميا الكبرى  نوع بيتا السالبة   ASTو  ALTوإنزيمي   

والبروتين الكلي والبيليروبين   األَلبومينو  D3مستويات فيتامين لم تظهر النتائج  عالقة ارتباط بين  أخر

 (.6-4لمجموعتي مرضى  الثالسيميا الكبرى نوع بيتا  السالبة والموجبة  )الشكل 

عالقة ( حيث الحظوا وجود 2019و أخرون ) Kurtoğlu  هتوافقت نتائج دراستنا مع ما توصل الي        

لدى مرضى  D3مع فيتامين  GGTو  ALP( بين مستويات أنزيمات الكبد P < 0.05معنوية سالبة قوية )

 ALTالثالسيميا الكبرى نوع بيتا، لكن ال تتوافق من حيث المعنوية مع نفس الدراسة في عالقة انزيمات الكبد 

ان تراكم الحديد في الكبد لدى مرضى الثالسيميا الكبرى يزيد تلف الكبد ويخفض  . D3مع فيتامين  ASTو 

 3في الكبد مما ينتج قلة في تخليق فيتامين  Hydroxylation   خلل في عملية نتيجة ال    D3تخليق فيتامين 

D  .   نقص فيتامين D3 25يرافقه انخفاض في تخليق(OH)D3  إنتاج المستقلب انخفاض  ومن ثم   ،الكبدفي

 وانخفاض الكالسيوم في الدم في الكلى ، وانخفاض امتصاص الكالسيوم في األمعاء  2D3(OH)1,25النشط

اذ يحفز انخفاض مستوى الكالسيوم في الدم إفراز هرمون الجار درقية ، مما يؤدي إلى فرط نشاط جارات ،

هادمة للعظم ، وانخفاض إفراز الكالسيوم الكلوي الدرقية الثانوي وزيادة ارتشاف العظم الناجم عن الخاليا ال

وزيادة إفراز الفوسفات الكلوي. يمثل هذا التسلسل محاولة من الغدد الجار درقية إلعادة مستويات الكالسيوم 

 .((Innes, 2016 في الدم إلى وضعها الطبيعي

  ALPو  OHD 25تويات عالقة سلبية كبيرة بين مس ( 2021وأخرون ) Bellastellaكما وجد            

ذ يحفز مرض الثالسيميا بناء الجذور الحرة و ترتبط هذه الجذور ا   ، اليه  والذي يتفق مع نتائج الدراسة الح
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بالبروتينات أو الدهون غير المشبعة التي تسبب بيروكسيد الدهون ،مما يؤدي الى تلف األغشية وتحرير 

ALP  ن يتخليق فيتام يؤثر في ومن ثم  في المصلD3 (Poonknzhali et al., 1999.)  

الكبد.  بوساطةان انخفاض البروتين الكلي في الدم لمرضى الثالسيميا بسبب قلة تخليق البروتين             

ً وزيادة تراكم الحديد في الكبد مما يسبب انخفاض  ,.Hosen et alفي نسبة البروتين الكلي في الجسم ) ا

في الدم بسبب انخفاض اإلنتاج في الكبد بسبب اإلصابة بأمراض الكبد وكذلك  األَلبومينانخفاض . (2015

إذ لم تظهر النتائج عالقة ارتباط  . (Scherzer et al., 2017انخفاض العناصر الغذائية بسبب سوء التغذية )

ميا الكبرى والبروتين الكلي والبيليروبين  لمجموعتي مرضى  الثالسي األَلبومينو  Dبين مستويات فيتامين 

 ( 2017واخرون ) Hussein  اليه  مع ما توصل  اليه  وافقت نتائج دراستنا الحوقد ت. نوع بيتا  السالبة والموجبة

. 

 ومؤشرات وظائف الكبد TNF-αدراسة العالقة بين مستويات  -4-5-2

وانزيمات الكبد لمرضى الثالسيميا عالقة معنوية TNF-α    بين مستوياتسجلت نتائج االرتباط            

للمجموعتين الموجبة والسالبة  و عالقة معنوية  AST وإنزيم  TNF-αبين مستويات P<0.05  موجبة 

لدى المجموعة الموجبة  فقط من المرضى ،من  ALP وإنزيم  TNF-αبين مستويات P<0.05  موجبة 

 GTT و   ALTوإنزيمي  TNF-α( مستويات P>0.05معنوية )جانب آخر لم تظهر النتائج عالقة ارتباط  

 (.7-4)الشكل   

وبعض المعايير الكيموحيوية لكبد مرضى  الثالسيميا TNF-α مستويات اشارت نتائج االرتباط بين           

و اال لبومين لدى  TNF-α  مستويات بين   P<0.05الكبرى نوع بيتا عن وجود عالقة معنوية سالبة  

( بين  P>0.05المجموعة الموجبة  فقط من المرضى في حين لم تظهر النتائج عالقة ارتباط  معنوية )

يتا  ومستويات البروتين الكلي والبيليروبين لمجموعتي مرضى  الثالسيميا الكبرى نوع ب TNF-αمستويات 

 (.8-4السالبة والموجبة )الشكل 

ترسب الحديد و بيروكسيد الدهون ، مسببا لاإلجهاد التأكسدي نتيجة  زيادة الثالسيميا منيعاني مرضى          

ً  ديةتلف خاليا الكب  ;AST, ALT (Al-Hamdani et al., 2012الى زيادة تسرب إنزيمات الكبد  مؤديا

Salih and Al-mosawy, 2016.)   شار أَ وقدFalasca  ىن مستوأَ  الى (2006)ن ووأخر TNF-α 

تليف واصابة االنسجة ،اذ ان زيادة الحديد تؤثر على االستجابات التهاب الكبدي ولالمرتفع يرتبط بشدة اال

بسبب تراكم الحديد والتحفيز المستضدي  TNF-α، وزيادة تعبير الخاليا المناعيةااللتهابية المناعية ، وزيادة 

على تحفيز  هله تأثير مزدوج بسببه قدرت TNF-αفي فسيولوجيا الكبد  الناجم عن عالج نقل الدم المستمر
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وترتبط بشدة  HCVو  Bأثناء عدوى فيروس التهاب الكبد  في هتزداد مستوياتو ،موت خاليا الكبد وتكاثرها 

، مما يشير  (Akpolat et al., 2005; Mogensen et al., 2001) التهاب الكبد من التليف وإصابة الكبد

من نخر قد يعزز التهاب الكبد الفيروسي  اللتهاب الكبد كما اً يكون مؤشر إلى أن هذا السيتوكين يمكن أن

 (et al., Mourtzikou 2014) في تلف الكبد يسهمالورم ، مما الخاليا الكبدية الناجم عن عامل نخر 

ن ووأخر Mourtzikouتتفق دراستنا مع     .aminotransferaseويرتبط بشكل ايجابي بمستويات 

عند مرضى التهاب  ALPومستويات  TNF-αبين مستويات   اً كبير أايجابي أالحظوا ارتباطحيث  2014))

، اذ تطلق خاليا الكبد التالفة كميات متزايدة من  Cفي مرضى التهاب الكبدالفيروسي نوع C, الكبد نوع 

ALP في الدم ، مما يشير إلى تلف الكبد. 

جم / لتر وهو ما  50-30هو البروتين األكثر وفرة في البالزما ، حيث يحتوي على تركيز  األَلبومين        

العديد  األَلبومينيمتلك   (Carvalho and Machado,  2018)  من جميع بروتينات البالزما  %50يعادل 

رات الدموية ، من الوظائف الفيزيائية ، والتي تشمل الحفاظ على الضغط التناضحي في الدم ونفاذية الشعي

ونقل األحماض الدهنية والمعادن والبيليروبين والجزيئات البيولوجية األخرى والمواد الغريبة الحيوية 

Zhang and Frie, 2002).)  

ن نقص ألبومين الدم هو انعكاس لمدى اإلجهاد الفسيولوجي الناتج عن المرض أو االلتهابات. والذي ا          

 األَلبومينان هدم  عالوة على نفاذية األوعية الدموية  وزيادة الحجم السائل ما بين خلوي،يكون نتيجة زيادة  

على الرغم من احتمال زيادة  األَلبومينيكون أعلى في الحاالت االلتهابية ، مما يؤدي إلى انخفاض كتلة 

اذ يزداد عامل ،  (et al., 2017 Husseinومستوياته هي مؤشرات على خلل في وظائف الكبد  ) تصنيعه

والذي قد  ،حيث يتم انتاجه في خاليا الكبد المصابة بالفيروس HCVاثناء اصابة بفيروس   ألفاالنخر الورمي 

( الى ان زيادة 2017وأخرون ) Akulaفي خاليا الكبد المصابة فقد اشار  األَلبومينينعكس سلبا على تصنيع 

وهذا ما اكدته نتائج االرتباط في  األَلبومينفي مستوى  االلتهابات في مرضى الثالسيميا يرافقه انخفاض

 .اليه  ة الحالدراس

 ومؤشرات وظائف الكبد IL-10 دراسة العالقة بين مستويات  -4-5-3

ومستويات انزيمات  الكبد لدى مرضى  الثالسيميا IL-10  بين مستويات اشارت نتائج االرتباط بين          

 ALPو   ALTانزيمي  وIL-10  مستويات بين  P<0.05الكبرى نوع بيتا الى  وجود عالقة معنوية سالبة  

( بين P>0.05لدى المجموعة الموجبة  فقط من المرضى في حين لم تظهر النتائج عالقة ارتباط  معنوية )

يتا  السالبة لمجموعتي مرضى  الثالسيميا الكبرى نوع ب GGTو   ASTوانزيمي   IL-10مستويات 

 (.9-4والموجبة )الشكل 
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لبومين والبروتين الكلي  ومستويات  األَ  IL-10مستويات ( يوضح نتائج االرتباط بين 10-4شكل )         

والبروتين الكلي ومستويات  اال لبومين  IL-10بين مستويات لم تسجل نتائج االرتباط  ، والبيليروبين 

( لمجموعتي مرضى  P>0.05والبيليروبين مرضى  الثالسيميا الكبرى نوع بيتا اي عالقة ارتباط  معنوية )

 .(10-4نوع بيتا  السالبة والموجبة  )الثالسيميا الكبرى 

         IL-10  االستجابات سيتوكين مهم لتنظيم المناعة ويبدو أن وظائفه البيولوجية الرئيسة هي الحد من

االلتهابية وإنهائها وتنظيم تمايز وانتشار الخاليا التائية والخاليا البائية والخاليا القاتلة الطبيعية والخاليا 

أنواع خاليا الكبد  بمختلف IL-10و يمكن أيًضا إنتاج  العارضة للمستضد والخاليا البدينة والخاليا الحبيبية

 الخاليا ، وخاليا كوبفر ، والخاليا النجمية الكبدية والخاليا الليمفاوية الجيبيةمثل الخاليا الكبدية والبطانية 

 .(Ozguler et al., 2015) المرتبطة بالكبد

 لتهاب او التنخر،االفي مرضى التهاب الكبد الوبائي تعكس درجة  IL-10أن المستويات المرتفعة من          

 TNF-αلاللتهابات  ةلسيتوكينات المحفزلمضادأ لاللتهابات عن طريق تثبيطه  اً دور IL-10 تلكذ يما  

 (.Mourtzikou et al., 2014ة )ي تؤدي الى تحطيم الخاليا الكبديوالتIFN وانترفيرون

في مرضى الثالسيميا الذين يعانون من ارتفاع  IL-10من جانب اخر فقد لوحظ انخفاض في مستويات 

بين مستويات  ةبوجود عالقة عكسي اليه  الح ةاكدته نتائج معامالت ارتباط الدراس وهذه ما  ALTمستويات  

والذي يعكس الضرر الحاصل في انسجه كبد مرضى الثالسيميا  IL-10ومستويات   ALT,ASTانزيمية 

مسببا لدوره الدموية لوالذي يؤدي الى زيادة تحرير انزيمات الكبد  Cالمصابين بالتهاب الكبد الفيروسي نوع 

اال  (2015وأخرون ) El-Emshaty هوكانت هذه النتائج تتوافق مع توصل الي .ارتفاع مستوياتها في الدم

  (.Mourtzikou et al., 2014; Afify et al.,2017) همع ما توصل الي انها ال تتفق

العديد من الجزيئات الصغيرة في الدم  األَلبومينهو أعلى تركيز بروتين في البالزما. ينقل  األَلبومين         

(. كما أنه ذو أهمية قصوى في Heo et al., 2018مثل البيليروبين والكالسيوم والبروجسترون واألدوية )

يتم تصنيعه  األَلبومينالحفاظ على الضغط االسموزي للدم )أي منع السوائل من التسرب إلى األنسجة( ، ألن 

لزالل في الدم عن أمراض الكبد. يحتاج مرضى الثالسيميا إلى عمليات نقل الكبد ، قد ينتج نقص ا بوساطة

 ,.Iqbal et al) الكبد وغيره األعضاء وهو يسبب تلفؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم ي مما الدم المتكررة

2015.) 

البروتين  مستويات ي عالقة ارتباط تصل الى مستوى المعنوية بينأَ  اليه  حيث لم نجد في دراستنا الح         

وهذه  IL-10مستويات لدى مرضى الثالسيميا نوع بيتا الموجبة والسالبة مع  البيليروبينو األَلبومينالكلي و

 .) 2017وأخرون ) Afify ه  النتائج  تتوافق مع ما توصل الي
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PHCV-positive -TM HCV-negative -TM 
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 وانزيمات الكبد لدى مرضى  الثالسيميا الكبرى نوع بيتا  Dيوضح  العالقة بين مستويات فيتامين  :(5-4شكل )

 

r     تمثل معامالت االرتباط  :     ،P<0.05    ،     تشير الى وجود فرق معنوي:P> 0.05  . تشير الى  عدم وجود فرق معنوي: 

HCV-negative -TM            :  السالبة  :مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا ( يروسي نوع فمصابين بالتهاب الكبد الغيرC). 

:HCV-positive -TM   مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا  ( يروسي نوع فالمصابين بالتهاب الكبد الالموجبةC.) 
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HCV-positive -TM HCV-negative -TM 
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 ى مرضى  الثالسيميا الكبرى نوع بيتاوبعض البروتينات لد  Dيوضح  العالقة بين مستويات فيتامين  :(6-4شكل )

 

r     تمثل معامالت االرتباط  :     ،P<0.05    ،     تشير الى وجود فرق معنوي:P> 0.05  . تشير الى  عدم وجود فرق معنوي: 

HCV-negative -TM            :  السالبة  :مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا (يروسي نوع فغير مصابين بالتهاب الكبد الC). 

:HCV-positive -TM   مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا  ( يروسي نوع فالمصابين بالتهاب الكبد الالموجبةC.) 
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 وانزيمات الكبد لدى مرضى  الثالسيميا الكبرى نوع بيتا  TNF-αيوضح  العالقة بين مستويات  :(7-4شكل )

 

r     تمثل معامالت االرتباط  :     ،P<0.05    ،     تشير الى وجود فرق معنوي:P> 0.05  . تشير الى  عدم وجود فرق معنوي: 

HCV-negative -TM            :  السالبة  :مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا (يروسي نوع فغير مصابين بالتهاب الكبد الC). 

:HCV-positive -TM   مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا  ( يروسي نوع فالمصابين بالتهاب الكبد الالموجبةC.) 
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 لدى مرضى  الثالسيميا الكبرى نوع بيتا وبعض البروتينات  TNF-αيوضح  العالقة بين مستويات  :(8-4شكل )

 

r     تمثل معامالت االرتباط  :     ،P<0.05    ،     تشير الى وجود فرق معنوي:P> 0.05  . تشير الى  عدم وجود فرق معنوي: 

HCV-negative -TM            :  السالبة  :مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا (يروسي نوع فغير مصابين بالتهاب الكبد الC). 

:HCV-positive -TM   مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا  ( يروسي نوع فالمصابين بالتهاب الكبد الالموجبةC.) 
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 لدى مرضى  الثالسيميا الكبرى نوع بيتا وانزيمات الكبد IL-10يوضح  العالقة بين مستويات  :(9-4شكل )

 

r     تمثل معامالت االرتباط  :     ،P<0.05    ،     تشير الى وجود فرق معنوي:P> 0.05  . تشير الى  عدم وجود فرق معنوي: 

HCV-negative -TM            :  السالبة  :مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا ( يروسي نوع فمصابين بالتهاب الكبد الغيرC). 

:HCV-positive -TM   مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا  ( يروسي نوع فالمصابين بالتهاب الكبد الالموجبةC.) 
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 لدى مرضى  الثالسيميا الكبرى نوع بيتا وبعض البروتينات IL-10يوضح  العالقة بين مستويات  :(10-4شكل )

 

r     تمثل معامالت االرتباط  :     ،P<0.05    ،     تشير الى وجود فرق معنوي:P> 0.05  . تشير الى  عدم وجود فرق معنوي: 

HCV-negative -TM            :  السالبة  :مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا (يروسي نوع فغير مصابين بالتهاب الكبد الC). 

:HCV-positive -TM   مرضى الثالسيميا الكبرى نوع بيتا  ( يروسي نوع فالمصابين بالتهاب الكبد الالموجبةC.) 
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 االستنتاجات

لدى مرضى الثالسيميا وازداد االنخفاض لدى المصابين بعدوى  D3انخفضت مستويات فيتامين  .1

 نتيجة لتلف الخاليا الكبدية  D3يعكس الخلل الحاصل في تخليق فيتامين  وهومايروسي ألفاالتهاب الكبد 

اكثر ارتفاعا في مرضى الثالسيميا المصابين بعدوى التهاب  كان متوسط المستويات من الفريتين  .2

 ا يعكس ارتفاع الحديد الزائد عند هؤالء المرضى .يروسي ممألفاالكبد 

مناسبة والذي يعزى الى المستوى التركيز الواطيء من الهيموغلوبين يعكس سياسة نقل الدم غير  .3

عدم اعطاء كمية الدم الكافية بسبب بعض االخطاء السريرية او قلة تقيد المريض بادارة نقل الدم اضافة لقلة 

 الدم النادرة.المتبرعين لبعض فصائل 

يروسي ألفازيادة مستوى خاليا الدم البيضاء عند مرضى الثالسيميا المصابين بعدوى التهاب الكبد  .4

 على االصابة بالعدوى وحدوث االلتهاب.اً مؤشر تُعد  التي 

 

يروسي ألفاقد تكون زيادة مستوى انزيمات الكبد مرضى الثالسيميا المصابين بعدوى التهاب الكبد  .5

اصابة الكبد نتيجة  فضالً عنمرتبطة بزيادة مستوى الفريتين في المصل الناتج عن عمليات نقل الدم المتكررة 

 العدوى مما يؤدي الى تلف الكبد.

ومستوى البروتين الكلي في مرضى الثالسيميا المصابين بعدوى  األَلبومينكان انخفاض مستويات  .6

يروسية والذي ألفاشخاص االصحاء والمرضى غير مصابين بالعدوى يروسي مقارنة باالألفاالتهاب الكبد 

 ينعكس على تصنيع البروتينات. مايعكس مقدار التلف في انسجة الكبد و

زيادة السايتوكينات بالدم عند مرضى الثالسيميا هي عالمة على نشاط الجهاز المناعي عند هؤالء  .7

يجعلهم عرضة للتحفيز المناعي المستمر مما يتسبب بزيادة المرضى بسبب عمليات نقل الدم المتكررة مما 

 السايتوكينات.

  GGTو   ALPوإنزيمي    Dبين مستويات فيتامين P<0.05وجود عالقة ارتباط معنوية سالبة  .8

 لدى مجموعتي مرضى الثالسيميا الكبرى  نوع بيتا السالبة والموجبة. 
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 التوصيات

تثقيفية وتوعوية  تهدف إلى تزويد السكان المعرضين لخطر االصابة بالمعلومات ضرورة وضع برامج  – 1

 المتعلقة بمخاطر زواج األقارب ومضاعفات المرض.

وضع خطة عالجية من قبل ، وضرورة وجود برامج مناسبة تهدف إلى زيادة التزام المرضى بالعالج -2

الثالسيميا بدون استثناء مع وجود تقييم كفاءة العالج وزارة الصحة. تشمل جميع األعمار مجموعات مرضى 

 من خالل عدم ظهور اآلثار الجانبية عند إعطائها للمرضى

وتقديم  النصائح للمرضى بضرورة التعرض   D3توصي الدراسة بإعطاء المرضى مكمالت فيتامين  -3

 ألشعة الشمس.

وبيتا لخلق فكرة عن  ألفاع لمرضى الثالسيميا يوصى بإجراء دراسة مستقبلية بحجم أكبر وفئة عمرية أوس -4

أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية ونشر الوعي حول أسباب  ال سيماانتشار المرض بين السكان و

 المرض.

ومستويات العوامل المناعية وبعض العالمات الحيوية  D3إجراء دراسة للتحري عن عالقة نقص فيتامين  -5

 لوظائف الكلى .

ودوره في تنظيم  D3وعالقته بفيتامين  PTHراء دراسة لتحديد مستويات هرمون الباراثرمون إج -6

الكالسيوم والفسفور في الدم لدى مرضى  الثالسيميا ومقارنتهم مع المرضى المصابين بالتهاب الكبد 

 يروسي.ألفا
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Summary 

         This study was conducted at the Center for Genetic Blood Diseases / 

Ibn Al Baladi Hospital for Children and Women / Baghdad Governorate, 

during the period from October 2020 to June 2021 to investigate the 

relationship between vitamin D3 levels, immune factors, and some 

functional indicators of liver tissue.  

          The study included 100 male samples only for ages from 18-40 years 

and they were divided into two groups: the first group included 30 healthy 

people as a control group and the second group included 70 patients with 

beta thalassemia major, which included two secondary groups, a group of 

thalassemia patients without hepatitis virus Type C included 35 patients, 

which were considered as a negative group, and the group of beta-

thalassemia patients infected with hepatitis virus type C included 35 patients, 

which was considered as a positive group.            

         About 6 ml of venous blood was withdrawn for use in measuring the 

physiological and biochemical parameters included in the current study.  The 

results of the physiological complete blood picture showed a significant 

decrease P<0.05 in the total number of red blood cells as well as the level of 

hemoglobin in the two groups of beta-positive and negative thalassemia 

major patients compared with the control group, while there were no 

significant differences between the two groups of beta-positive and negative 

thalassemia major patients when comparing them with each other. While 

there was a significant increase of P<05.0 in the total number of white blood 

cells and platelets in the group of beta-positive thalassemia major patients 
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compared to the negative group and the control group, and the last two 

groups did not record significant differences between them. 

       As for the hematological index values (MCV, PCV, MCH, MCHC), 

they showed a significant decrease P<0.05 in the Packed cell volume PCV 

and mean corpuscular hemoglobin MCH, as well as the mean corpuscular 

volume MCV in the two groups of positive and negative patients compared 

to the control group,  and no significant differences were observed P >0.05 

when comparing between the positive and negative groups, while the results 

did not record a significant difference (P>0.05) in mean 

corpuscular hemoglobin concentration MCHC between the positive and 

negative patient groups and the control group.    

        On the other hand, the results of the statistical analysis recorded a 

significant increase P<0.05 in the levels of ferritin, interleukin 10 and the 

level of liver enzymes ALT, AST, ALP, as well as in the levels of bilirubin 

BIL in the two groups of patients with negative and positive of beta-

thalassemia major compared with the control group, and this increase was 

more significant in the positive group of patients compared to the negative 

group, the results also recorded an increase in the level factor of TNF-α in 

the positive group of beta thalassemia patients compared to the control 

group, while the negative group of patients did not register a significant 

difference when compared with the control group and the positive group of 

patients. The levels of GGT enzyme increased in the positive group of beta 

thalassemia patients only compared to the control group and the negative 

group of thalassemia patients. 
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          On the other hand, the levels of vitamin D, total protein, and albumin 

decreased significantly (P<0.05) in the positive and negative of beta-

thalassemia major patients compared with the control group, and this 

decrease was more significant in the positive group of patients compared to 

the negative group. 

        On the other hand, the correlation results indicated that there was a 

significant negative correlation P<0.05 between the levels of vitamin D and 

the enzymes ALP and GGT in the negative and positive of patients with beta 

thalassemia major, while the results did not record a significant correlation 

P>0.05 between the levels of vitamin D and ALT enzymes and AST, 

albumin, total protein and bilirubin for the two groups negative and positive 

of beta- thalassemia major patients. 

        The results of the correlation also recorded a positive significant 

relationship P<0.05 between the levels of TNF-α and AST enzyme for the 

positive and negative groups, and a positive significant relationship P<0.05 

between the levels of TNF-α and ALP enzyme only in the positive group of 

patients, on the other hand, the results did not show a significant correlation 

relationship (P>0.05) between the levels of TNF-α and ALT enzymes GTT. 

       As for the results of the correlation between levels of TNF-α and 

albumin and between levels of IL-10 and liver enzymes in patients with beta 

thalassemia major, it showed a significant negative relationship P<0.05 

between levels of TNF-α and albumin and levels of IL-10 and ALT and ALP 

enzymes only in the positive group of patients, while the results did not 

show a significant correlation (P>0.05) between the levels of TNF-α and the 

levels of total protein and bilirubin, and between the levels of IL-10 and 
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AST, GTT enzymes, albumin, total protein and bilirubin for the two groups 

negative and positive of beta thalassemia major patients.  

        We conclude from the current study that thalassemia has clear negative 

effects through a deficiency in the level of vitamin D3 and an increase in 

immune factors, which is reflected on the functions of body tissues, 

including the liver, which was evident from the results of the current study, 

as it caused an increase in liver enzymes in addition to a deficiency in the 

synthesis of proteins, which are considered an indication of damage to 

hepatocytes, especially thalassemia patients with hepatitis C virus infection. 

 



 

 

  

 

 

 

 

Study of the level of vitamin D3 and some 

biochemical factors in patients with beta thalassemia 

major with hepatitis C 

A Thesis  

Submitted to the Council of College of Science  

AL –Qadisiyah University 

In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of 

Master of Science in Biology 

By  

Rassol Abass Khalaf Al-Baydani 

B.Sc. Biology \ Madenat Alelem University College 

(2011 \ 2012) 

 

Supervised By 

Professor Dr. 

 Alaa Mohammed AL-Husseini 

2021 A.D.                           1443 A.H. 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education 

And Scientific Research 

AL –Qadisiyah University 

College of Science 

Biology Department  

 

 


