
 م2021                                              هـ                                                 1443

                                                                                    العراق مجهورية                    

 العلمي  والبحث العال  التعليم  وزارة   
   العلوم كلية /  القادسية جامعة        

 احلياة  علوم  قسم                  

 

 

نزف الدم لدى مرضى  املناعيةو بعض املعايري الكيموحيويةدراسة ]
 [ الديوانية هشاشة العظام يف حمافظة  ومرضى Aنوع الوراثي 

 ل إ رسالة مقدمة

 جامعة القادسية   –جملس كلية العلوم 

 علم احليوان  /وهي جزء من متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علوم احلياة
 

 الطالب قبل من

 املوسوي احلسنيمحد عيسى عبد أ

 2016علوم حياة  ⁄بكالوريوس علوم 
 

  إشراف

 أ.د. علي عبد احلسني غزاي الفتالوي 
 

  



﷽ 

 

 

 

 إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي   وَاذْكُرُوا

الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً  

   مُفْسِدِينَفَاذْكُرُوا آالءَ اللَّهِ وَال تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ  

 

 

 صدق اهلل العلي العظيم

 

 

 

 

 

  (74األعراف /اية )ورة س 



 

 االهــــــداء 
 

 انية حممد)ص( ـمة واإلنســيب الرحن العلم والتعلم طـــلب ىل من حـــثنا على إ

 مام الزمان )عـــج( إىل صاحب االمر، املــعني لنا يف اخلفاء إ

 ووفاء ىل دماء الشــــهداء وتضحياهتم ... حباًإ

 ...)أبـــــــــــي( ىل اخليمة اليت ضمــــتين حتت قيئها إ
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 امحد املوسوي                  

 



 ر وإمتنان ـــــــــ شك
 

على  والسالم  والصالة  بنعمته،  وغمرني  بنوره  اهتديت  الذي  العالمين  رب  هلل  الحمد 
 ... وبعد..  صحبه أجمعين الطيبين الطاهرين و  آلةعلى أفضل خلقه سيدنا محمد و 

ووفقني إلنجاز هذا البحث في ظروف    والبحث،الحمد هلل الذي هدانا إلى جادة العلم  
إال أن أتقدم ببالغ    هذا،وال يسعني في ختام جهدي المتواضع    أحد،ال تخفى قساوتها على  

أستاذ إلى  إمتناني  وعظيم  الدكتور  يشكري  عبد  الفاضل  لتفضله الحسين    علي   غزاي 
فضال  عن    البحث، ودعمه علميا  ومعنويا  طوال إعداد هذا    اإلشراف،على أعباء    ا  مشكور 

 داعيا  هللا عّز وجّل أن يحفظه ويوفقه.  خطته،اقتراحه مفردات 
أقدمه   وامتناني  التعليميكافة منتسبي  لمع خالص شكري  الديوانية  ومركز    مستشفى 

زمات البحث  لما قدموه من دعم وتسهيالت وتوفير مستل  مراض الدم الوراثية في الديوانيةأ
 .كافة

لعميد كلية العلوم األستاذ المساعد الدكتور سلوان علي عبيد  الجزيل  واتوجه بالشكر  
و  الحياةالمحترم  علوم  قسم  وسيل الباألستاذ  المتمثلة    لرئاسة  حبيب    شبر   كاظم   دكتور 

بجامعة    األساتذةجميع  و   المحترم العلوم  كلية  تسهيالت  القادسية  في  من  قدموه  لما 
 وتوجيهات. 

  شعيبث، والدكتورالدكتور حسين جاسم    ويطيب لي أن أقدم وافر شكري وتقديري إلى
واألستاذ  ،  مهند علي البدرواألستاذ    معين،سعد عباس    العنبكي، واألستاذعلي عبداالمير  

 لدعمهم العلمي والعملي طوال إعداد البحث.  عقيل كاظم الطائي، 
ز  إلى  شكري  بخالص  أتوجه  الختام  العليا ومسك  الدراسات  طلبة  وزميالتي  مالئي 

 .الدراسةمدة  والنعم الرفقاء ط اوكانو  الصادقة،الذين جسدوا بحق األخوة 
 وعذرا  لمن فاتني ذكر أسمائهم ... وإن كان معروف الجميع لن ُينسى ما حييت. 

 مع دعائي للجميع بالتوفيق والنجاح 
                                                                                                 

                                                                    

                                 امحد عيسى عبد احلسني
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                                                                            Summary الخالصة

كلية العلوم / جامعة القادسية بالتعاون مع مختبرات   -أجريت هذه الدراسة في قسم علوم الحياة         

التعليمي   الديوانية  الدمأومركز  مستشفى  دائرة صحة   الديوانيةفي  الوراثية    مراض  الى  التابعين 

( مريضا هيموفيليا 30)  مريضاً بواقع 60الديوانية وبعض المختبرات الخاصة، وشملت الدراسة  

A  ( مريضاً هشاشة عظام من الجنسين  30سنة و)42  10-من الذكور فقط تراوحت اعمارهم بين

مقارنتهم مع   سنة وتمت 75الى  26عمارهم بين  أ( من االناث تراوحت  21( من الذكور و)9بواقع )

  أيضا ( انثى تراوحت اعمارهم  15( ذكراً و)15شخصاً بواقع )30مجموعة االصحاء التي تضمنت  

، حيث 2021اذار إلى  2020  تشرين االولسنة، وتم جمع العينات خالل المدة من 70الى 20بين 

من الدم في  العينات  وتم وضع    صحاء والمرضى( مل من الدم الوريدي لكل من األ5تم سحب )

Gel and Clot Activator Tubes    للفحوصات الكيموحيوية التي تشمل انزيمات الكبد وهي

  والكالسيوم   Aوفيتامين )د( لمرضى الهيموفيليا نوع    االنزيم الناقل لأللنين واالنزيم الناقل لألسبرات 

لمرضى   IgG, IgMواألوستيوكالسين والكلوبيولينات المناعية نوع    6- وفيتامين )د( وانترلوكين

 مرضى نزف الدم الوراثي واالصحاءمل من الدم الوريدي ل  2الي سحب    ةباإلضاف  .العظامهشاشة  

على   حاوية  أنابيب  إلى  نقل  )  مليلتر  0.2والذي  الصوديوم  سترات  التخثر  مانع   Sodiumمن 

Citrateالثامن  تقدير تركيز عامل التخثر    ض ( لغر(F.VIIIل البيانات لكل من وتم اخذ  .  ديهم( 

نزف  مرضى  ،  حسب نوع المرض   لى مجموعتينإ  ىتقسيم كل من المرضتم  صحاء والمرضى واأل

 -  التالية:، وقد توصلت الدراسة الى النتائج ومرضى هشاشة العظام Aنوع   الدم الوراثي

انخفاضا ملحوظا في مستوى العامل الثامن لدى مرض نزف الدم الوراثي  أظهرت النتائج   •

 (. 0.75± 125.46)االصحاء باألشخاص   ة( مقارن0.068±0.0027)

الوراثي    الدم  نزف  ى مرضأظهرت النتائج انخفاضاً معنوياً في مستوى العامل الثامن في   •

 (. 0.75±  125.46( مقارنة باألصحاء ) ±0.0027  0.068)

•  ً ارتفاعا النتائج  ً   أظهرت  الجسم  معنويا كتلة  مؤشر    الهيموفيليا مرضى    عند  BMIفي 

  السيطرة مقارنة بمجموعه    (1.14± 26.037) العظام  ومرضى هشاشة  (  26.01±1.18)

(23.1 ±16.1.)   

  لدى مرضى الهيموفيليا ا في مستويات فيتامين )د(معنوي   اانخفاضاظــهرت النتائج وجود   •

مقارنة بمجموعه السيطرة    (0.58± 16.13ومرضى هشاشة العظام )  (0.91  ±  12.12)

(30.73±0.54) . 
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مــرضى دى  ل  AST  لألسبرات الناقل    الكــبد انزيم    ىارتفاعا ملحوظا لمستو أظهرت النتائج   •

بينما    . (0.38± 13.744)السيطرة  بمجموعه    ة( مقارن19.744±0.38)  Aالهيموفيليا نوع  

  Aبين مرضى الهيموفيليا    ALTالناقل لأللنين    ومتقاربة لألنزيممستويات طبيعية  أظهرت  

 .  (0.31± 6.371) السيطرة مجموعة مــع  ةمقـــارن (7.235±0.47)

T-scoreو BMD (1.20825±0.022) مني كل  أظهرت الدراسة انخفاضا معنويا ف •

العظام  Z-score(-1.3125±0.002)و(±0.001  2.9375-) هشاشة  مرضى  لدى 

  BMD  (0.799   ±0.022 )كثافة المعادن في العظام  إذ كانت قيم    مقارنة بمجموعه السيطرة

  . ( على التوالي  1.662± 0.041)  Z-scoreو   T-score   (0.804±  0.004 ) و

في مستوى كالسيوم مصل الدم لمرضى هشاشة معنوي  انخفاض  أوضحت النتائج وجود   •

 . (0.078± 9.68) السيطرة مقارنة بمجموعه  (0.071± 4.92)العظام 

ل • ارتفاعا معنويا  الدراسة وجود  انترلوكيندى  بينت  العظام في كل من  - مرضى هشاشة 

6(Interleukin-6)  (55.34 ±0.15)  واألوستيوكالسين  Osteocalcin) )

(47.95±0.53( السيطرة  بمجموعه  مقارنة  على 2.68±38.52) و(  41.75±0.15(   )

 التوالي. 

مستوى   • في  معنويا  ارتفاعا  الدراسة  نتائج  المناعية  بينت  الكلوبيولينات 

(Immunoglobulins)نوع IgM (418.5±  2.06ونوع )  IgG   (1974.3±  9.12) 

قيمة   كانت  إذ  السيطرة  بمجموعة    IgGو  IgM   (124.3±0.50)مقارنة 

 التوالي. على  (5.26±1129.167)

وفيتامين )د( لدى مرضى الهيموفيليا ومرضى   BMIارتفاع قيم كل من مؤشر كتلة الجسم ▪

 السيطرة. هشاشة العظام مقارنة بمجموعه 

على كثافة  ( BMI)وجود تأثير إيجابي لمؤشر كتلة الجسم    يمكن ان نستنتج من النتائج أعاله      

الوراثي. وتأثير سلبي على مرضى نزف الدم    ( لمرضى الهشاشةBMD)المعادن في العظام  

انتشار نقص فيتامين )د( بشكل كبير بين مرضى نزف الدم الوراثي ومرضى   كذلك نستنتج منها

وكذلك الدور الكبير لألنشطة االلتهابية في تفاقم اإلصابة لمرض هشاشة العظام  العظام.  هشاشة  

 من خالل تأثيرها على بانيات وناقضات العظم. 
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 Introduction                                                            المقدمة

إذ يعد  عوامل تخثر الدم،    أحد سببه نقص أو خلل في    وراثيمرض  هو  نزف الدم الوراثي          

يحمل على الكروموسوم الجنسي والذي  مرتبط بالجنس    ا  وراثي   ا  مرض  Aنوع  نزف الدم الوراثي  

 ,Peyvandi et alالضروري لعملية تخثر الدم )  (F.VIIIالعامل الثامن )  ويحدث نتيجة نقص 

 ,Favier et al)للمرض  مرض الذكور فقط، اما االناث فتكون حاملة  هذا ال(. ويصيب  2016

تحمل  إذ  الى الذكور بنظام الصفة الوراثية المتنحية    Aنوع    نزف الدم الوراثي  . وينتقل(2000

االخر يعمل على انتاج عوامل   Xوسوم موال تتأثر به الن الكر X كرموسوماالناث المرض علی  

على يحصل  الذكر  الن  ونظرا  احتمال    X  كرموسوم  التخثر،  فهناك  االم حصرا  أن  50من   %

ثالث أنواع من مرض  يوجد  للمرض،    ت حامال  % من االناث 50ويكون الذكر مصاب بالمرض  

 .Fنقص العامل الثامن لتخثر الدم ) ول نتيجةيحدث األ ،Cو Bو Aوهما نوع  نزف الدم الوراثي

VIII العامل التاسع    في  (، والثاني يحصل نتيجة نقص(F. IXأما اال ،)  فيحصل نتيجة نقص خير

 (. XIالعامل الحادي عشر )

تبلغ نسبة اإلصابة به    هو األكثر شيوعا حيث   Aنوع  الدم الوراثينزف  يعتبر مرض  حيث          

الدم  لنزف  بالنسبة    أما .العالمحول    نزف الدم الوراثي%( تقريبا من مجموع مرضى  85حوالي ) 

أقل   C  نوع  نزف الدم الوراثي شكل  ي%( تقريبا، و15حوالي )نسبة انتشاره  فتبلغ    Bنوع  الوراثي  

( مرض  Sheehan,2016  (Nazeef and)  تقريبا  %(  1من  أعراض  أهم  ومن  الدم .  نزف 

يؤدي   هو حدوث نزف في أي جزء من أجزاء الجسم عند األصابة وهذا النزف Aنوع  الوراثي  

تلك لبعض  تلف  تورم    الى  مع  الحركة  في  وصعوبة  قوية  آالم  ويسبب  المفاصل  مثل  االجزاء 

 من الممكن ان(. و Paroskie et al., 2015)حدوث أعاقة وتشوه  الركبة، وقد تتطور الحالة الى

بعض مرضی لدى  المخ  في  نزف  أيضأ  الوراثي  يحدث  الدم  األعضاء    نزف  بعض  في  وكذلك 

القرن العشرين (WFH, 2013)الحيوية المهمة مما يؤدي الى الموت   . وفي منتصف ستينيات 

من البالزما    مركزات مشتقةوهو عبارة عن      نزف الدم الوراثيالعالج التعويضي لمرضى    إنتاج

Plasma derived concentration     الكرايو تم   Cryoprecipitateومرسبات  جمع   حيث 

 بالزما من أالف الواهبين األصحاء وتعطى إلى المرضى عن طريق الوريد دون أن تخضع إلى

المطلوبة   التأكد من خلوها من األمراض قبل إعطائها  وذلك  االختبارات  ولل لغرض  منذ مرضى 

الوقت  نهاية    ذلك  مرضى  1988وحتى  معظم  الوراثيكان  الدم  لإلصابة    نزف  معرضين 

الفايروسية االنتقالية الفيروسي  باألمراض     Viral Hepatitisالخطرة مثل مرض التهاب الكبد 

 Human Immune(HIV)ومرض نقص المناعة المكتسبة   C( HCV )و B( HBV)بنوعية  
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Deficiency Virus  (Saleh and hadi,2016)فكان عالج مرضى   ضر. أما في الوقت الحا

الثامن و  نزف الدم الوراثي يسمی بعامل التركيز على أساس منتظم  هذا  بالحقن الوريدي للعامل 

الوقائي، وهو الطريقة األكثر فعالية  بأسم العالج  لمنع نوبات النزف المتكررة والمعروف أيضا 

 .  (Aznar and marco,2012)عجز لتقليل خطر تلف المفاصل، وتقليل ال

 boneيتم تعريف هشاشة العظام من خالل االنخفاض الحاد في كثافة المعادن في العظام         

mineral density (BMD  كسور حدوث  إلى  يؤدي  مما  التمثيل    امراض و(  يتسم  إضافية. 

 osteoblastالغذائي للعظام بالتوازن بين تكوين العظام الذي يتم توسطه بواسطة بانيات العظم 

تحتوي  .  osteoclast  (Chen et al., 2018)  العظمالعظم الذي هو وظيفة ناقضات    وارتشاف 

العظام على بروتين يسمى الكوالجين وأمالح الكالسيوم وبعض المعادن. يتكون العظم من قشرة  

ونخاع العظم بين    التربيقي،خارجية سميكة تُعرف بالعظم القشري وشبكة داخلية قوية من العظم  

رقيقة  وهكذا يحدث هشاشة العظام عندما تصبح الدعامات التي تبني هذا الهيكل    العظام،دعامات  

 الكسر.  وسهولةيؤدي إلى هشاشة العظام  امم  

  ذلك، ومع    الطمث،عادة ما يرتبط مرض هشاشة العظام بالنساء في فترة ما بعد انقطاع            

يمكن أيض ا أن يتأثر الرجال والنساء األصغر سن ا واألطفال والحوامل. يتسبب ترقق العظام في 

الطفيف. السقوط  أو  الصدمة  بعد  العظام  ارتفاع    كسر  مع  شائع  خطير  مرض  العظام  هشاشة 

يتم تشخيص هشاشة العظام بواسطة آلة فحص كثافة العظام عندما    والوفيات. معدالت االعتالل  

كم تكو   في    العظام،ية  ن  قياسها  تم  امتصاص    الفحص،كما  مسح  يعد  المتوسط.  من  بكثير  أقل 

( الطاقة  ثنائي  السينية  بسيط DEXAاألشعة  إجراء  إنه  وموثوقية.  دقة  األكثر  الطريقة  حالي ا   )

 ,National osteoporosis societyوغير مؤلم يستخدم جرعات منخفضة جد ا من اإلشعاع )

من  2015 جزء  يرتبط  معدل (.  بارتفاع  العظام  هشاشة  حاالت  عدد  في  التصاعدي  االتجاه 

وأمراض   والروماتيزم  الذاتية  المناعة  بأمراض  الذين    أخرى،اإلصابة  المرضى  عدد  وزيادة 

عن   الناجم  العظام  هشاشة  من  المثبطة    الجلوكورتيكويد، يعانون  األدوية  من    للمناعة، وغيرها 

 (. Obermayer-Pietsch, 2006دة للتجلط. )واستخدام مضادات الصرع والعوامل المضا

ومرضى هشاشة العظام   نزف الدم الوراثي   ىوتهدف الدراسة الحالية الى التحري عن مرض      

خالل من  دقيق  االختبارات    بشكل  بعض  شملت   والمناعية   والكيموحيويةالفسلجية  اجراء  التي 

 المعايير التالية: 
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الكيموحيوية ❖ المعايير  الوراثيلمرضى    والفسلجيه  دراسة  الدم  مع   نزف  ومقارنتها 

انزيمات الكبد وهي كل و  (BMI) مؤشر كتلة الجسم    االصحاء وتشمل المعايير كل من

لأل الناقل  االنزيم  الناقل Alanine Transaminase (ALT)ن  لني من  واالنزيم 

فيتامين  قياس كل من مستوى    وكذلك  Aspartate Transaminase (AST)سبرات لأل

D( وعامل التخثر الثامنF.VIII  ) 

وتشمل  ❖ االصحاء  مع  ومقارنتها  العظام  هشاشة  لمرضى  الكيموحيوية  المعايير  دراسة 

الجسم    المعايير كتلة  مؤشر  من  وقياسBMI) كل  من    (  كل  ( Ca) الكالسيوم  مستوى 

 . (Osteocalcin) األوستيوكالسين ( وهرمون Dوفيتامين ) 

االضداد المناعية  دراسة بعض المعايير المناعية لمرضى هشاشة العظام والتي شملت    ❖

 ( IL-6) 6 -واالنترلوكين IgMو IgGمن نوع 

عن   ❖ ومرضى  التحري  العظام  هشاشة  لمرضى  )د(  فيتامين  الوراثي مستوي  الدم    نزف 

 .مجموعه السيطرةمقارنتهما مع و
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 (  Literatures Review)          استعراض المراجع                                   

  A                                        type A Hemophilia  نوع  نزف الدم الوراثي ال:أو

الدم الوراثي         نتيجة    Aنوع    نزف   الثامن   الدم  نقص عامل تخثرلهو مرض وراثي يحدث 

(F. VIII في الدم، ويعد )    االخرى  باألنواعاألكثر شيوعا مقارنة  النوع  (Peyvandi et al., 

بعد حدوث   أوعند الوالدة من خالل التأريخ العائلي    نزف الدم الوراثي . ويمكن تشخيص  )  2016

  بالزما في  . ويقاس تركيز عوامل التخثر الموجودة  )  Franchini et al., 2009)الدموي  النزف  

 %، 100–50فيكون المستوى الطبيعي لنشاط عامل التخثر في الدم هو   لمعرفة شدة المرض   الدم

 الشديدة،  نزف الدم الوراثيالطبيعي لنشاط عامل التخثر تعرف ب  % من المستوى1أما أذا كان  

حين الوراثيمستويات    ان  في  الدم  وفي  1-5  من  حاوتترالمعتدلة    نزف  الوراثي %  الدم   نزف 

الشديدة يمكن أن    نزف الدم الوراثي. وفي حالة  (Peyvandi et al., 2016)%  45-5المتوسطة 

نزف    من بين أنواع   وتواتره أكثر خطورة    بذلك  يحدث نزف دون أي صدمة )نزيف تلقائي( فهي 

الوراثي والدم  تشخيص  بال،  يتم  ما  الوراثيعادة  الدم  األ  نزف  السنة  خالل  بسبب والشديدة  لى 

 نزف الدم الوراثي االشكال األخرى من أنواع    ان  تلقائي. في حين  نزيف  أوكدمات غير طبيعة  

المتوسطة    نزف الدم الوراثيمتأخر وخاصة في    في وقت   هاالمتوسطة والمعتدلة يحدث تشخيص

 . (Kulkarni et al., 2009)الزمن التي تحدث بعد مدة من 

ألعراض    أما          الوراثيبالنسبة  الدم  حوالي    نزف  وان  شدتها  على  تعتمد  من  60فأنها   %

نزيف في لهم  يحدث  و  الحاالت  والكتفين  المرفقين والكاحلين  وتليها  الركبتين  قد المفاصل ومنها 

العجز.    إلىالمفاصل الذي يؤدي    واعتاللالمفصلية    التهاب الغضاريف  إلىيؤدي النزف المزمن  

ثاني أكثر حاالت النزيف شيوعا    النزف في العضالت وهي  للهيموفيليا  ومن األعراض األخرى

حوالي   حاالت  30وتشمل  من  ايضا  (Rodriguez-Merchanm2014)  النزيف%  وتحدث   .

طبيب االسنان  إجراءات  بعد    أوالنزيف المطول بعد الجراحة    أونوبات نزفية في األنسجة الرخوة  

 Allan)  ، ويتم تأكيد التشخيص من خالل قياس عامل التخثر في الدمنزف الدم الوراثيلمرضى  

et al, 2014 .) 

 نزف الدم الوراثي تأريخ  :-1

  Haimaمشتق من كلمتين أغريقتين هما    Hemophilia  الوراثينزف الدم  أن مصطلح           

و الدم  و  Philiaوتعني  اإلصابة،  )أوتعني  هوف  العالم  هو  العبارة  هذه  أستخدم  من    ( Hopffل 

(. ويسمى مرض Bagnall et al., 2002)السويسرية  زيورخ    في جامعة1828في عام  وذلك  
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الوراثي الدم  "المرض    نزف  "وذلأيضا  الحاكمة   ألنه  كالملكي  األسر  عوائل  عند  سائدا  كان 

بنقله    إلىويرجع   وقامت  للمرض  كانت حاملة  التي  فكتوريا  توفي   إلىالملكة  وقد  وبناتها،  ابنها 

بمرض  وابنها   كان مصاب  الوراثيالذي  الدم  بعد أصطدام    نزف  الدماغي  النزف  . راسةنتيجة 

  .عبر القارات األخرى العوائل الحاكمة  إلىوعن طريق بناتها انتقل هذا المرض 

الذي تزوج من  وابن القيصر نيكوال الثاني من روسيا    ربما كان الشخص األكثر تأثرا هو        

، اليكسيس  تساريفيتش  لهما  وولد  فكتوريا  بنات  في    أحدى  ولد  مصابا  1904الذي  كان  الذي   ،

إسبانيا وألمانيا،  في األسر الحاكمة منها نزف الدم الوراثي، وقد أنتشر مرض  راثينزف الدم الوب

بنزف الدم1911وبحلول عام   المصابين  للمرضى  الطبيعية  البالزما  الوراثي    أكتشف إن إعطاء 

عطاء العامل إن  أتم التيقن من  1937(، وفي عام  Clotting timeتقليل وقت التخثر )  إلىأدى  

تصحيح عملية التخثر   إلىأدى  بنزف الدم  المرضى المصابين    إلىالبالزما الطبيعي    المأخوذ من

(Coagulation)  ب المصابين  الوراثيلألشخاص  الدم  (.  Meckenna et al., 2005  )نزف 

  نزف الدم الوراثي األشخاص المصابين ب   إلى نقل العامل الثامن  باإلمكان  أصبح    1950وفي عام  

A  وهو النوع    نزف الدم الوراثي  وتبعه بعد ذلك اكتشاف النوع األخر منB  الذي يحدث نتيجة  و

( التاسع  التخثر  عامل  بمكونFactor IXنقص  يعرف  والذي  البالزمي    (  الثرمبوبالستين 

(Plasma Thromboplastin Componentتماما عن يختلف  الذي  الوراثي   (  الدم    A نزف 

(Rogaev et al., 2009) . 

  Types of Hemophilia                                               نزف الدم الوراثي أنواع  2-

الوراثي        الدم  انواع  إلى  تصنف  نزف  المفقود وهي    عدة  للعامل  الوراثيتبعا  الدم    A  نزف 

الثامن العامل  )المفقود  يكون  نسبة  عندما  لكل  (،  واحد  الدم  و  ،5000االصابة    B  الوراثينزف 

وكريسمس)مرض   التاسع  العامل  المفقود  يكون  عندما  ي (  النوع  واحد    حدث هذا  حوالي  بنسبة 

في  40,000لكل وأشارت ( Peyvandi et al., 2016)  العالم.  هناك   إلىالتقارير    بعض   .  انه 

من   ثالث  الوراثينوع  الدم  الوراثيوهو    نزف  الدم  الحاديC)  نزف  العامل  نقص  عشر    ( 

(Saxena and Shashikala, 2010) . 

 Peyvandi et)أقسام  ثالث    إلىحسب كمية ونسبة العامل الثامن    A  نزف الدم الوراثيوتصنف   

al, 2016:)   

تكون األعراض شديدة   إذ %  1(: يكون العامل الثامن اقل من  Severeشديدة الخطورة ) ▪

 النزيف في اماكن خطيرة في الجسم.  ويحدث 
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▪  ( الخطورة  بين  Moderateمتوسطة  الثامن  العامل  تركيز  يكون  هذا  1-5(:  وفي   %

 االصابة غالبا عند أجراء عملية جراحية.  النوع تحدث 

▪ ( الخطورة  بين  Mildقليلة  الثامن  العامل  تركيز  يكون  المريض 5-45(:  ويكون   %

أثناء    أوالشديدة    اإلصابةالنزيف اال في حالة    أووال تظهر االعراض    بصفة عامة  اطبيعي

 اجراء العملية الجراحية.

                           Hemostasis                                                             األرقاء -3

الجسم المنظمة للضرر الالحق لوعاء دموي في الجسم لمنع فقدان الدم    استجابةاألرقاء هو           

األ  األليةو الدموية.    عيةومن  تنجز  تحدث    هذه  ومنتظم،  ودقيق  بشكل طبيعي  السليم  االنسان  في 

بطانة  بوجود  االلية  وكذلك  هذه  الدموية  والصفيحات  المتضرر  الدموي  عوامل   بوجود   الوعاء 

الدم   وتعد (Tanaka et al., 2009)تخثر  الدموية    .  الخثرة  تكوين  بين  دقيقة  توزان  الية  ايضا 

الخثري. ووجود  االلية ضروريه   والتحلل  ويتم  ذه  الحياة.  ثالث   لديمومة  تشمل  بأليات  األرقاء 

 : ( Tortora and Derrickso,2006) مراحل

 . تقلص الوعاء الدموي للتقليل من النزف. 1

الصف2 التصاق  خالل  من  السدادة  بناء   .( بعضها  مع  الدموية  موقع  Platelet Plugائح  في   )

 الضرر.

 (. Coagulation Cascade)التخثر . تكوين الخثرة الدموية عن طريق أليه 3

                                                    Vascular Constriction                                                               عيةو قلص األ .ت1

التمزق يتولد أيعاز في الوعاء الدموي   أوللضرر كالقطع    في الجسم  بعد تعرض الوعاء الدموي

ك  بذل الضرر بذاته تقلصا للعضلة الملساء الموجودة في جدار الوعاء، و  هذا  أن  إذ   بشكل مباشر،

 جريان الدم في الوعاء المحطم، وهذا التقلص العضلي ينتج من:  التقليل من إلىيؤدي 

 . اتقلص الخاليا العضلية موقعي •

 من المنطقة المصابة والصفيحات الدموية.  فرزت عوامل   •

 ايعازات عصبية.   •

كذلك ووالصفائح الدموية،    لإلصابةحلية المستقلة من األنسجة التي تعرضت  وبتفاعل العوامل الم

عية الدموية الصغيرة هي المسؤولة عن  والصفيحات الدموية في األ  وتكونالفعل العصبية.    ردود 

(.  Thromboxane) (A2)عية، الثرمبوکسيان  و بتحرير المادة التي تضيق األ  التقلص العضلي
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أكبر كانت درجة التقلص اکبر. ويمكن أيضا أن يدوم التقلص الوعائي    للوعاءالضرر  وكلما كان  

غلق خالل  من  ذلك  ويتم  ساعات  )  لعدة  الدموية  بالصفيحات  الدم Plateletsالوعاء  وتخثر   )

(Guyton and Hall, 2016) . 

 بناء السدادة من خالل التصاق الصفائح الدموية  -2

حدوث         فعند  األرقاء،  عملية  في  أساسيا  دورا  تلعب  الدموية  في   ضرر  أو  أصابهالصفائح 

تظهرعية  و األ األحداث   الدموية  هذه  وتشمل  االحداث  من  سلسلة  الدموية  الصفائح 

(Colman,2006) : ۔ 

 . التصاق الصفائح الدموية بموقع اإلصابة ▪

 صابة. الصفائح الدموية الملتصقة بالطبقة الطالئية الم انتشار ▪

 الصفائح الدموية.  محتويات أفراز   ▪

 تراكم الصفائح الدموية.   ▪

السدادة          تشكيل  عملية  ويليبراند يتنشبتبدأ  فون  عامل  بواسطة  الدموية  الصفائح   Von)ط 

Willebrand Factor)  التصاق الدموية  ل  ويحدث  في   بأليافلصفيحات  الموجودة  الكوالجين 

يتغير    إذ تغيرات شكلية للصفائح الدموية    جدار النسيج الضام للوعاء الدموي المتضرر، وتحدث 

 بذلك   البعض وتتكتل فيما بينها مكونة  شكل غير منتظم ملتصقة مع بعضها  إلىشكلها من قرصية  

الصفيحات   (Guyton and Hall,2016  )   (Plaetal Plug)السدادة المنشطة  الدمو  وان  ية 

والسيروتين    ، A  (Thromboxane A) ، الثرمبوکسان  ADPتحرر أدينوسين ثنائي الفوسفات  

Serotonin  سطح      ثم من  المنتج  الثرومبين  مع  جميعا  لجذب   الصحفيات بأرتباطهم   الدموية 

  (.Schattner and Rabinovich,2013األخرى ) الصحفيات 

 Blood Clotting Mechanism                                                    آلية تخثر الدم -3

بعد إصابة الوعاء الدموي بضرر ويشارك في هذه العملية أكثر    ههذ   التخثر تتكون عملية           

البروتينات Coagulation factorsوتدعى بعوامل التخثر    ابروتين  من عشرين تتحرك   ، وهذه 

 ,.Meckenna et al)  ،(Zymogene)  بالزايموجينات البالزما وتعرف    ال فيبشكل غير فع

مادة مهمة يمكن أن تؤثر على عملية التخثر    50واالنسجة أكثر من    (. وقد وجدت في الدم2005

من المواد ه  وقسم  بمحفز  ذه  وتسمى  التخثر  )  ينشط  تسمى  procoagulantsالتخثر  واالخر   )

فعالية المحفزات في   الوعاء تزداد   يتضرر  أو  (، وعندما يتمزقanticoagulantبمضاد التخثر )

 ساسية: أالمنطقة المتضررة. وتكون آلية التخثر عن طريق ثالث مراحل 
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البروثرومبين  1- معقد منشط  أكثر من    Prothrombin activatorيتكون  يتضمن  الدم  في 

 الدم نفسه.  أومخثرة للدم وذلك استجابة للوعاء الدموي المصاب  عامال12

 ثرومبين.  إلىيحفز منشط البروثرومبين على تحويل البروثرومبين 2-

الفيبرينوجين  3- الثرومبين كأنزيم يحول  الفيبرين. وعندها تقوم الصفيحات   إلى يعمل  خيوط 

 وكريات الدم الحمراء والبالزما بتكوين الخثرة  الدموية

(Meckenna et al, 2005؛ Guyton and Hall,2016( كما موضح في الشكل )1-1.) 

 

 الياف الفيبرين  إلىتكون الثرومبين وبلمرة الفيبرينوجين وتحوله  (:1-2الشكل )

Guyton and Hall,2016)  ). 
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 ۔ وهما:  (Colman,2006)ل وهناك مسلكان لتخثر الدم األ 

  عية واالنسجة و جدران األ  أصابهالذي يبدأ مع   (extrinsic pathway)المسار الخارجي ) ❖

 المحيطة 

 التي تبدأ في الدم نفسه.  (intrinsic pathway)المسار الداخلي )  ❖

 

 ( Intrinsic Coagulatn Pathway) المسلك داخلي المنشأ ❖

أما سطوح    يتكون هذا المسلك عن طريق تماس الدم بالسطوح الغريبة والتي تكون بنوعين      

)فسلجيه   القاعدية  Collagenكالكوالجين  األغشية   ،)Basement membranes    والسكريات

الدهنية كالزجاج    أو (  Lipopolysaccharide)   المتعددة  الفسلجية  غير  والتي    Glassالسطوح 

الداخلي التخثر في الدم. مسلك التخثر الداخلي المنشأ والمسار الجوهري    تحفيز عملية  إلىتؤدي  

 ۔(: Salomon et al., 2006) المنشأ كاالتي

a)   تنشيط عامل التخثر الثاني    إلىسالبة الشحنة يؤدي    أسطح  إلىتعرض الدم    أوأي ضرر

 .XIIعشر 

b)    تنشيط العامل الحادي عشرXI:   العامل الثاني عشر    ليعم  إذXII    المنشط أنزيميا على

 . XIالحادي عشر   تنشيط العامل

c)   تنشيط العامل التاسعIX    بالعامل الحادي عشرXI:    ا عامل الحادي عشر أنزيمي اليعمل  

 وينشطه أيضا.  IXالتاسع  على العامل

d)   العاشر العامل  السابع    Xتنشيط  العامل  التاسع    :VIIودور  العامل  المنشط   IXينشط 

والشحميات الفسفورية للصفيحات الدموية ينشط العامل   VIIIالعامل الثامن   مع  ناو بالتع

تكون    الصفحات   أو  VIIIالواضح أن أي نقص بكميات العامل الثامن    . ومن Xالعاشر  

جدا، ضعيفة  الخطوة  الثامن    هذه  الشخص   VIIIفالعامل  من  يفقد  الذي  العامل  هو 

بمرض   الوراثيالمصاب  الدم  ولذلكHeamophilia)   نزف  ا  يسمى  (  لمضاد العامل 

العاشر    .Anti Heamophilia Factorللهيموفيليا   في   Xالعامل  دور  له  المنشط 

الخامس   العامل  مع  البروثرومبين  منشط  هذه  Vتكوين  الطريق   وتمثل  في  الخطوة 

الخارجي   الطريق  في  االخيرة  الخطوة  لنفس  اساسأ   Guyton and)  المنشأالداخلي 

Hall,2016 ) 
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 (. Guyton and Hall,2016)المنشأ ل التخثر داخلي سم :( 2-2)الشكل 

 

 ( Extrinsic Coagulation Pathway) المسلك الخارجي لتخثر الدم ❖

النسيجي          العامل  بتأثير  المسلك  هذا  منطقة    Tissue Factorيتكون  من  المتحرر 

موضح كما  )  الضرر،  الشكل  التخثر 2-3في  لبدء  الخارجي  المسار  خطوات  وتكون   .)

 تي: كاآل

يسمى عامل النسيج  ومن عوامل عديدة    ايحرر النسيج المصاب معقد   النسيج:عامل    تحرر1-

 .VIIالذي بدوره ينشط العامل السابع وثرمبوبالستين،  أو
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العاشر  2- العامل  السابع  Xتنشيط  العامل   :VII    الكالسيوم أيونات  وبوجود  النسيج  وعامل 

 المنشط Xليولد العامل العاشر  Xالعامل العاشر  يعمل على

المنشط دوره في تكوين منشط البروثرومبين مع الشحميات الفسفورية    Xالعامل العاشر  3-

لتكوين معقدا   Vالتي تحرر من الصفيحات الدموية، ويتحد كذلك مع العامل الخامس  لألنسجة  

ينقسم    ىيسم وهكذا  الكالسيوم  أيونات  بوجود  قليلة  مده  في  المنشط  البروثرومبين 

  (.Sharathkumar and Pipe,2008ثرومبين ) إلىالبروثرومبين 

 

 ( Guyton and Hall,2016) الخارجي لتخثر الدم  ك( المسل3-1)الشكل 
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 : نزف الدم الوراثيمرضى المرتبطة ب المعايير الفسلجية والكيموحيوية بعض -4

                                                                                 Vitamin D(  د)فيتامين -1

وسياسة المكمالت سهلة ورخيصة إذا كان النقص   صحي،مكون لهيكل عظام    (د )فيتامين           

لم يتم التحقيق   نزف الدم الوراثيفي مرضى    (د )موجودًا لدى المرضى. حالة مستويات فيتامين  

كامل  فيها   لدراسات  بشكل  حاجة   De la Corte-Rodriguez and)جديدة  وهناك 

Rodriguez-Merchan,2013).   ب المصابون  المرضى  الورايحمل  الدم  من    ثينزف  العديد 

تؤدي   قد  التي  الخطر  ممارسة    العظام،هشاشة    إلىعوامل  وقلة  البدني  النشاط  انخفاض  مثل 

الرياضة والتهاب المفاصل وفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي ونقص فيتامين  

  العظام، بعض التدابير المفيدة هي التقييم المبكر لكتلة    .(Tlacuilo-Parra et al., 2011)(  د )

)د(   فيتامين  حالة  بين    الطبيعية،وضمان  من  المفاصل.  لقيود حركة  المبكر  والتصحيح  والوقاية 

ورخيص    ( د )فيتامين    المكمالت، هذه   فيتامين    ،الثمنسهل  نقص  يكون  أن  ً معروف  (د )بشرط    ا

(Alioglu et al., 2012؛ Barnes et al., 2004)  . 

في          العظام  بهشاشة  المتعلقة  التقارير  من  العديد  نشر  الوراثي تم  الدم  السنوات   نزف  في 

. على الرغم من أنه في  (Gerstner et al., 2009; Tlacuilo-Parra et al., 2011)األخيرة 

هذه   هشاشة    المنشورات،مناقشات  أسباب  )د( ضمن  فيتامين  نقص  إدراج  أنه ال    العظام،تم  إال 

يوجد سوى عدد قليل من التقارير التي تحتوي على بيانات حول مستويات نقص فيتامين )د( في  

نزف مرضى    عدد محدود من الدراسات دور فيتامين )د( في  لاوتن  .نزف الدم الوراثيمرضى  

الوراثي مرضى    ،(HP)  الدم  في  )د(  فيتامين  بحالة  المتعلقة  الدراسات  هذه  الدم  ونتائج  نزف 

  D (OH)25أقل من    زكياعلى الرغم من أن بعض الدراسات وجدت تر  منسجمة.  غير  الوراثي

  (، Abdullahi et al., 2018)(  HCsمقابل الضوابط الصحية )  نزف الدم الوراثيفي مرضى  

 .  (Gallacher et al., 1994) فروق أبلغ البعض اآلخر عن عدم وجود 

الموجود            المفاصل  وتلف  النزيف  من  الخوف  يؤدي  التمارين    إلىقد  مستويات  انخفاض 

. قد يحد هذا السلوك أيًضا من مدة تعرض  نزف الدم الوراثيواألنشطة البدنية لألطفال المصابين ب

. حتى المرضى الذين يعيشون في (د )نقص فيتامين    إلىالمرضى ألشعة الشمس وبالتالي يؤدي  

  عالية.   أومنطقة مشمسة مثل تركيا قد يتعرضون لخطر النقص. قد تكون نسبة النقص منخفضة  

ب  ذلك،ومع   المصابين  مرضانا  بين  )د(  فيتامين  نقص  انتشار  مدى  معرفة  يمكننا  الدم ال  نزف 
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أساس    الوراثي على  لديهم  )د(  فيتامين  مستويات  نقيس  لم   Albayrak and) منتظم  إذا 

Albayrak, 2013)  . 

          Alanine Transaminase  (ALT)                                       االنزيم الناقل لأللنين 2-

عليه             بايروفيك  أيطلق  كلوتاميك  اسم   Glutamate  Pyruvate-] ترانسامينيز  يضا 

Transaminase  (GPT )الكل في  يتواجد  ناقل  انزيم  وهو  الجسم   أنسجة  ومعظم  القلبوى  [. 

تشخيص   إذ والعضالت   في  يستخدم  لذلك  منه  األعلى  الكمية  على  الكبد  الكبد    أمراض   يحتوي 

(Farooqi et al, 2016  وعند حدوث ،)  ضرر لخاليا الكبد يتحرر أنزيمأي  ALT    في مصل

درجة   لتقدير  الدم  تراكيزه في مصل  تحديد  ويتم  الطبيعيهذا  الدم،  المدى  في   لألنزيم  التضرر. 

من األنزيم    المرتفعة   (. إن المستويات (Wang et al., 2012( وحدة دولية / لتر40-10المصل )

ALT)أمر  على مدار اليوم  هذا االنزيم وجود مشكلة طبية فتذبذب مستويات بالضرورة تعني  ( ال 

وعند   الشاقة  البدنية  التدريبات  بعد  مستواه  ويزداد  لاللتهابات   لاوتنطبيعي  المضادة   األدوية 

نزف الدم ی  (، ويتعرض مرضWatkins et al., 2006)والباراسيتامول  الحيوية    والمضادات 

بنوعية   الفايروسي  د صابتها بااللتهاب الكبإ تليف الكبد بسبب    إلىومرضى فون ويليبراند    الوراثي

Zoulim and Bailly,2012).) 

 Aspartate Transaminase  (AST)                                االنزيم الناقل لألسبرات-3

كلوتاميك  أعليه    يطلق         اسم   Glutamate]ترانسامينيز    كزالواسيتيكاويضا 

Oxaloacetate Transaminase((GOT،]   للحوامض الناقلة  الكبد  أنزيمات  من  ويعتبر 

في االنزيم  هذا  ينتشر  القلب  و ،  والميتوكوندريا  السايتوبالزم  األمينية.  في  عالية  بتراكيز  يتواجد 

بالكبد   بوجوده  الهيكلية  والبنكرياس  والكلىمقارنة  ويعد    والعضالت   ا مؤشر  ASTوغيرها، 

فعالية   فأن  المزمنة  الكبد  فعالية  ALTألمراض  التنخر    AST  تفوق  ألن  المزمنة  الحاالت  في 

  ASTأنسياب    إلى  يؤدي  العضيات، مما  إلىيصل    إذ الغشاء البالزمي للخاليا    زاويتجوالتلف قد  

ارتفاع   مسببة  والمايتوكوندريا  السايتوبالزمي  المصدرين  كال  ومستوى هتفعالي من   األنزيم   هذا  ، 

للذكور   الطبيعي  المدى  يكون  إذ  منخفض  الطبيعية  بالحالة  الدم  لتر 40 -8في   / دولية  وحدة 

لمعرفة مدى تليف    ASTيستخدم  و (.  (Parmar et al., 2016وحدة دولية / لتر6-34   ولإلناث 

 ,.Boursier et alالتي يعاني منها مرضى الهيموفيليون ويليبراند ) الداخليةاالنسدادات  أوالكبد 

2012 .) 
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 (FVIII) العامل الثامن-4

على          يحتوي  واحدة  سلسلة  ذو  بروتين  ووزناح2332هو  أميني  دالتون   مض    كيلو 

280kD))  (Plantier et al., 2012.)    الكبد والطحال. يتم تصنيعه بشكل أساسي عن طريق 

ويشكل معقدًا X  (Xq26)  (Dunn, 2011  .) يقع الجين المعني في الذراع الطويلة للكروموسوم

 دورين، له    vWFفي الدورة الدموية. جزيء  100-50:  1( بنسبة vWFمع عامل فون ويلبراند ) 

حوالي    FVIIIيبلغ نصف عمر العامل    ،vWF. في وجود  (FVIII)الثامن    لعامللكناقل ومثبت  

نصف    بدونه،بينما    (،Lenting et al., 1998)ساعة  12 ساعتين  حوالي    إلىعمر  اليتناقص 

(Ananyeva et al.,2001) .  ( الثامن  وأكثرها FVIIIالعامل  التخثر  عوامل  أكبر  هو   )

اال على  القدرة  مع  األس  د اضطرابًا  تقلبات  مع  يتحلل  الغريبة.  المواد  أسطح  على  مصاص 

المحللة   البالزما  إلنزيمات  والتعرض  المحيطة  الحرارة  ودرجة  الزما للبالهيدروجيني 

(Rodgers, 2009 .) 

لتشخيص            الثامن ضروريًا  العامل  اختبار  الوراثي  يعد  الدم  نزف  وتحديد    ،HA  مرض 

عالج    الظاهري،النمط   التركيز    ،FVIIIومراقبة  فاعلية  الذين    بدقة.واكتشاف  المرضى  في 

من   المشخصة    الخفيفة  HAيعانون  تاريخ    الجديدة،والحاالت  هناك  يكن  لم  إذا    عائلي، خاصة 

اكتشاف مستوى   يرتبط  vWF: Agيجب  قد   .vWF    بـ الطبيعي  تقويض    FVIIIغير  ويسبب 

  في   (. Barrowcliffe et al., 2002 ؛Plantier et al.,2012)  لاو المتد   FVIIIأسرع لعامل  

العامل    الحاضر،الوقت   لقياس  رئيسية  طرق  ثالث  المرحلة  طرق  الوهي    الثامن،تُستخدم  ذات 

 (. Rosén, 2001)الكروموجينية  والمقاييس س الكالسيكية ذات المرحلتين ي، والمقاي الواحدة

البسيط ومعايرة          الواحدة بسبب إجرائها  المرحلة  يستخدم    .األدوات عادة ما تستخدم طريقة 

كذلك ال توجد حاجة للبالزما الناقصة و  إذ   مرحلتين،( طريقة من  FVIIIمصنعو العامل الثامن )

فإن الطريقة الكروموجينية    ،ككذل  .)  Lundblad et al., 2000 ؛Rosén, 2001)دقتها  بسبب  

( واإلرقاء  للتخثر  الدولية  الجمعية  قبل  من  المرجع  األدوية  ISTHهي  ودستور  روبي واأل( 

(Barrowcliffe et al., 2002)  الكروموجينيك فحوصات  تحتاج  كاٍف    إلى.   لعامللتنشيط 

يمكن أن يتوافق استخدام البالزما  والفوسفوليبيد.والكالسيوم  IXa( ووجود العامل FVIII) الثامن

في   الدموية  بالصفائح  المرحلة  طرق  الالغنية  الكروموجينيك  مع    ةالواحد ذات   Pipe et)طرق 

al., 2001؛ Hubbard et al., 2002) . 
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نتائج مماثلة.    الحاد،ال سيما من النوع    المختلفة،  فحص العامل الثامن بالطرقوتعطي عملية        

في    FVIIIفحوصات  من    ٪30هناك تقارير ملحوظة عن وجود تباين بين أكثر من    ذلك،ومع  

HA  الطفرات    ةوالمتوسط  ةالخفيف فئات فرعية متميزة من   ؛Pipe et al., 1999)الخطأ  مع 

Eich et al., 2003  (.  ( الثامن  العامل  مستوى  يزداد  االلتهاب  FVIIIقد  بسبب   واإلجهاد، ( 

حاجة    وبالتالي، هناك  تكون  أداء   إلىقد  يكون  أن  يمكن  التشخيص.  لتحديد  المتكرر  الفحص 

 .(Rodgers, 2009) جدًاإجراءات مراقبة الجودة الداخلية والخارجية مفيدًا 

                                                                     Osteoporosis العظام ة: هشاشثانيا

 العظام،تميز بانخفاض كتلة  ي أكثر اضطرابات الهيكل العظمي انتشاًرا و  وهشاشة العظام ه      

المجهري   التركيب  في  العظام   للعظام،والتغيرات  هشاشة  كسور  تحدث  العظام.  كسور  وزيادة 

الفقري   الرسغ والورك والحوض والعمود  يعد .  (2013Esmailnasab,)بشكل شائع في  كذلك 

القلب  مرض   أمراض  بعد  العالم  في  شيوًعا  الصحية  الرعاية  مشاكل  أكثر  ثاني  العظام  هشاشة 

 (.Moyad,2004) واألوعية الدموية 

       ( العالمية  الصحة  منظمة  عام  (  WHOنشرت  العظام  1994في  لهشاشة  تشغيليًا  تعريفًا 

( العظام  في  المعادن  كثافة  )2.5-بقيمة  (  BMDكقيمة  معيارية  مقارنة   أو (  SDانحرافات  أقل 

بتقنية   المقاسين  البالغين  كان  .  DXAبالشباب  من    BMDإذا  هو    2.5SD-أقل  وكسر هشاشة 

، حالة ما قبل  Osteopeniaتعرف    .المؤكدة  هشاشة العظام  إلىالتشخيص  السائد أيضا يتم ترقية  

-فوق    BMDوتعتبر قيمة  .  1SD-ولكن أقل من    2.5SD-فوق    BMDكان    إذاهشاشة العظام،  

1SD    للكتلة العظمية استمرار كسر هشاشة    رخط  (.(Kanis, 1994ضمن االختالف الطبيعي 

تقريبًا مع كل انخفاض   ضعف خطر كسر BMD  ،2,6من    Tفي درجة    SDالبوابة يتضاعف 

تمثل الدرجة   (.Phillips and Phillipov,2006مرة لكسر العمود الفقري )  2.3عنق الفخذ و 

T    بالشباب مقارنةً  بالعظام  المعادن  درجة    األصحاء،كثافة  مع  تقديمها  يتم  ما  تتم   إذ   Zوغالبًا 

 مقارنة كثافة المعادن بالعظام مع األفراد المطابقين للعمر.   

  إلى ثانوية. يصنف النوع األساسي    أولية  أو تصنف هشاشة العظام على أنها هشاشة عظام          

 الثاني(.   هشاشة عظام الشيخوخة )النوع  أو (،لومرحلة ما بعد انقطاع الطمث )النوع األ

يؤثر هشاشة العظام بعد سن اليأس بشكل أساسي على عظم التربيق ويرتبط بانخفاض مستويات  

الترقق   من  بكل  الشيخوخة  عظام  هشاشة  يتميز  بينما  الطمث.  انقطاع  بعد  االستروجين  هرمون 

   القشري وفقدان العظم التربيقي وهو منتشر في كل من الرجال والنساء في األعمار األكبر. 
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من   بعدد  ويرتبط  والتربيقي  القشري  العظم  من  كل  على  الثانوي  العظام  هشاشة  نوع  يؤثر 

العصبي   الشهية  وفقدان  الدرق  جارات  نشاط  وفرط  الكلوي  الفشل  المثال:  سبيل  على  الحاالت، 

 (.  Cosman et al.,2014ومرض كوشينغ واستبدال الجلوكوكورتيكويد )

أمراض أخرى تؤثر على    إلىثانوي  ال  أولي  واألفرط الغدة الدرقية  يؤدي    يمكن أن يكون         

٪  4-3يقرب من    فيمالية هو السائد  والمصل. فرط الغدة الدرقية األ  في(  (Caالكالسيوم    مستويات 

الهيكل   في  عديدة.  لسنوات  أعراض  بدون  تكون  ما  وغالبًا  الطمث،  سن  بعد  النساء  جميع  من 

تؤدي   ثم  ومن  للعظام  قشرية  خسارة  بشدة  يسبب  المرض   إلىالعظمي  تطور 

(Dempster,2007  ومن المثير للجدل كم من الوقت ينبغي مراقبة المرض قبل التدخل الطبي .)

 (. Rubin, 2008الجراحي ) أو

  بينما  ٪ من العوامل المساهمة هي وراثية70حوالي    إذ هشاشة العظام مرض متعدد العوامل         

(، وتؤثر هذه العوامل في عملية توازن إعادة تشكيل العظام  Hunter, 2001٪ عوامل بيئية ) 30

 (.   Cosman et al.,2014تكوين العظام ) زاوتتجارتشاف العظام وبالتالي  إلىالتي تؤدي 

األ  السنوات  يصل  وفي  العظام  فقدان  معدل  يصبح  الطمث  انقطاع  بعد  سنويا  5-2  إلى لى   ٪

(Arnaud,1990  .) 

المجهرية           البنية  تنخفض  هيكلية عندما  مشكلة  في حدوث  أيًضا  العظام  كتلة  فقدان  يساهم 

 (.  Rupprecht,2006التربيقية وبالتالي تساهم في زيادة الهشاشة وخطر الكسر )

وهناك أدلة قوية على وجود عالقة بين ارتفاع معدل إعادة تشكيل العظام وهشاشة العظام          

(Seibel,2006  .يمكن تقييم معدل إعادة تشكيل العظام عن طريق قياس العالمات البيوكيميائية .)

أنها إما عالمات تكوين العظام  العالمات  تصنف هذه   . يعد الفوسفاتيز  هاعالمات ارتشاف  أوعلى 

 (. Seibel,2003ستيوكالسين أمثلة على عالمات تكوين العظام )واأل و( ALPالقلوي ) 

 العظم ركيبت -1

 مكونات رئيسية:  ثالث العظام على تركيب حتوي  ي

 % مصفوفة عضوية )عظمي(  25 •

 % المحتوى المعدني غير العضوي )األمالح المعدنية( 50 •

 (. Robson and Syndercombe Court, 2018% ماء )25 •
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 ( Tortora and Derrickson, 2009)العظم ( تركيب 4-1شكل )

العضوية          المصفوفة  من    مماوتتألف  األول 90يقرب  النوع  من  الكوالجين  ألياف  من   %

البروتينات  10و من  والبروتيوجليكان   واألوستيوكالسين،  الجليكوبروتين،مثل    األخرى،% 

(9Bartl and Bartl, 201  وهو يشكل إطار عمل العظام، التي يتم تصليبها من خالل إيداع .)

  (. d Syndercombe Court, 2018Robson anالكالسيوم والمعادن األخرى حول األلياف ) 

هذه   ملء  وبمجرد  الكوالجين  طبقات  في  الفجوات  بين  أوالً  المعدنية  األمالح  ترسيب  يتم 

تصلب   في  وتتسبب  وتتبلور  الكوالجين  ألياف  حول  المعادن  تتراكم  هذه    األنسجة؛الفراغات، 

التعظم   (. تعتمد صالبة   Derrickson, 2009Tortora and)   (ossification)العملية تسمى 
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للجسم    العظام المتاحة  المعادن  وكمية  نوع    يدروكسيباتيت ه الستخدامها؛  على 

(hydroxyapatite)  .هو أحد المعادن الرئيسية الموجودة في العظام 

بينما تحتاج العظام إلى معادن كافية لتقويتها، فإنها تحتاج أيًضا إلى منع االنكسار من خالل        

الشد  وقوة  المرونة  هذه  عليها.  تمارس  التي  اليومية  القوى  لتحمل  الكافية  المرونة  على  الحفاظ 

إنتاج  للعظام مشتقة من ألياف الكوالجين. يمكن أن يؤدي اإلفراط في تمعدن األلياف أو ضعف 

العظام   هشاشة  زيادة  إلى  العظم    -الكوالجين  لتكوين  الوراثي  االضطراب  مع  الحال  هو  كما 

 (. Ralston and McInnes,2014وزيادة هشاشة العظام ) -قص النا

 التركيب  ▪

 تتكون بنية العظام من نوعين من أنسجة العظام:      

  Cortical bone العظم القشري •

العظم    باسم  أيًضا  المعروف  القشري  هذه  (compact bone)  المضغوطالعظم  توفر   ،

للهيكل اإلسفنجي الداخلي. يتكون العظم القشري من  الطبقة الخارجية الكثيفة الدعم والحماية  

 ثالثة عناصر: 

 ( 1)الشكل  (periosteum)السمحاق .1

   (intracortical area) القشرةمنطقة داخل   .2

 (. 9Bartl, 201 Bartl and) ( endosteumبطانة العظم) .3

األوعية الدموية وتغطي العظام غنية بالسمحاق عبارة عن غشاء خارجي ليفي صلب. وهي   

تشكل    تقريبًا،بالكامل   التي  األسطح  زجاجي.    المفاصل؛باستثناء  بغضروف  مغطاة  هذه 

بينما تحتوي الطبقة الداخلية على    السمحاق،ترتبط األوتار واألربطة بالطبقة الخارجية من  

يا المكونة للعظام( وناقضات العظم )خاليا امتصاص العظام( المسؤولة  بانيات العظم )الخال

 عن إعادة تشكيل العظام. 

  أو أنظمة (osteon) العظمون    يشار إليها باسم  هيكلية،يتم تنظيم العظم داخل القشرة إلى وحدات  

تتكون من طبقات متحدة المركز من   أسطوانية،. هذه هياكل  ((Haversian systems    هافرس  

الخاليا العظمية  تستقر  والتي يساهم هيكلها في قوة العظم القشري.    ،lamellae))العظام تسمى  

من   المركز  متحدة  الطبقات  بين  الصغيرة  المساحات  في  الناضجة(  العظمية   الصفائح، )الخاليا 

الثغرات.   باسم  تُعرف  بين  (Canaliculiالقنيات )والتي  يتم    الثغرات،هي قنوات مجهرية  حيث 
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الخيطية. يوجد في وسط كل عظم   البعض عن طريق االمتدادات  ببعضها  العظمية  الخاليا  ربط 

هذه  تميل  واألعصاب.  الليمفاوية  واألوعية  الدموية  األوعية  عبرها  تمر  )هافرس(  مركزية  قناة 

بالتوازي مع محور   ورة  تربط قنوات فولكمان العظام المجا   العظم؛ القنوات المركزية إلى العمل 

 واألوعية الدموية للقنوات المركزية مع السمحاق. 

Bartl )  القشريتكون بطانة العظم من طبقة رقيقة من النسيج الضام الذي يبطن داخل السطح  ت

9Bartl, 201 and ) 

  Cancellous bone العظم اإلسفنجي •

هيكل           في  مرتبة  من صفائح  يتكون  الخارجية.  القشرية  الطبقة  في  اإلسفنجي  العظم  يوجد 

، مما يعطي مظهر قرص العسل. تساعد الفجوات الكبيرة  الصفائح العظميةشبكي غير منتظم من  

 وبالتالي يسهل تحريكها.  ،أخفبين الترابيق في جعل العظام 

عل          مميز  بشكل  الترابيق  توجيه  القوى  يتم  مقاومة  في  للمساعدة  الضغط  خطوط  طول  ى 

الهياكل التربيقية من    زادت (. كلما  Tortora and Derrickson, 2009)الكسر  وتقليل مخاطر  

العظم  تباعدها، ثبات  أو  Bartl, 2017 Bartl and(  هوهيكل زاد  األحمر  العظم  نخاع  يوجد   .)

( المساحات  هذه  في  نخاع  Robson and Syndercombe Court,2018األصفر  يوجد   .)

( الطويلة  العظام  ونهايات  والفقرات  الضلوع والقص  البالغين في  األحمر عند   Tortoraالعظم 

and Derrickson, 2009المكون    (؛ النسيج  الدم   للدم،هو  كريات  ينتج  الذي 

)   (erythrocyte)الحمراء البيضاء  الدم  والصفائح  leucocyteوخاليا   blood)  الدموية ( 

platelet ). 

 ذروة اكتساب العظام -2

الهيكلي ألنسجة          العظام والتدهور  بانخفاض كتلة  يتميز  العظام هي مرض    العظام، هشاشة 

بالمحتوى  مما يؤدي إلى هشاشة العظام وزيادة خطر اإلصابة بالكسور. تُقاس كتلة العظام عادةً 

( للعظام  للعظام  BMCالمعدني  المعدنية  والكثافة   )( الحجمي  أو  باستخدام BMDالمساحي   )

المزدوج   السينية  األشعة  امتصاص  الناحية 2008et al Gordon,.)  (DXA)مقياس  من   .)

تم تعريف هشاشة العظام على أنها تحتوي على كثافة معدنية للعظام تساوي أو تقل عن    العملية،

لكتلة العظمية للفرد في الحياة تعتمد ا  السليمة.انحراف معياري لمتوسط القيمة للمرأة الشابة    2.5

 ( العظام  لفقدان  الالحق  والمعدل  النمو  أثناء  تحقيقها  تم  التي  الذروة  على   et Cooperالالحقة 

.,2006al .) 
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كثافة             في  أكبر  بشكل  تساهم  البالغين  عظام  كثافة  ذروة  أن  إلى  السابقة  الدراسات  تشير 

عاًما على األقل بعد انقطاع الطمث. إن    15العظام حتى  العظام مقارنة بالمعدالت الالحقة لفقدان  

بنسبة   لدى  10الزيادة  العظمية  الكسور  خطر  من  تقلل  أن  شأنها  من  العظام  كتلة  ذروة  في   %

بنسبة   %. ومن هنا فإن بلوغ كتلة عظمية عالية الذروة في العقود الثالثة  50البالغين األكبر سناً 

يساهم أن  شأنه  من  الحياة  من  )   األولى  العظام  هشاشة  منع  في  كبير  حد  et  Heaneyإلى 

al.,2000 .) 

بشكل          معقدة.  عملية  البلوغ  بعد  ما  إلى  الطفولة  من  العظام  في  المعادن  تراكم    عام، يعتبر 

تكون ذروة الكتلة العظمية أكبر لدى الرجال منها لدى النساء واألمريكيين من أصل أفريقي عنها  

في البيض غير الالتينيين. تؤثر العديد من العوامل المترابطة على تراكم كتلة العظام. من الناحية  

كبيًرا.  الكمية، تباينًا  للتعديل  القابلة  غير  والعائلية  الوراثية  العوامل  القابلة    تمثل  العوامل  إن 

ذلك    للتعديل، في  تشكل    التدخين،ووضع    الهرموني،والوسط    البدني،والنشاط    التغذية،بما  قد 

 (. Bonjour and Rizzoli,2003% من التباين )50% إلى 20

تقدم          العظمية.  الدراسات  ال  الكتلة  ذروة  إلى  الوصول  فيه  يتم  الذي  العمر  على  إجماًعا 

الدراسا باستخدام  اقترحت  السابقة  من    DXAت  طويلة  فترة  بعد  ذروتها  تبلغ  العظام  كتلة  أن 

والهيكل   الجنسي  بعده   العظمي،النضج  أو  للفرد  الثالث  العقد  إلى  تصل  أن  المحتمل  ومن 

(,1994.et alSlosman  تشير دراسات أخرى إلى أن الكتلة العظمية تبلغ ذروتها في وقت .)

 (. 2007et al Wren,.أبكر مما يُعتقد حاليًا )

 قياس بنية العظام ونهج فقدان العظام -3

والجينية. األدوات المستخدمة الجزيئية  العظام مهم للغاية فيما يتعلق بالدراسات    بنية   قياس         

قابلة  تكن  والتي لم  القديمة،  القياس  بتقنيات  لها مزايا مقارنة  الماضية  القليلة  السنوات  على مدى 

اإلشعاعية  المقاييس  األحدث  التقنيات  تشمل  الكبيرة.  السكانية  الدراسات  في  بسهولة  للتطبيق 

الفوتو امتصاص  ومؤخًرا  المحوسب  الكمي  المقطعي  المزدوج  للتصوير  امتصاص    أون  قياس 

( لتشخيص  BMD(. تم استخدام كثافة المعادن في العظام )DEXAاألشعة السينية ثنائي الطاقة )

هي مقياس ثابت لتكوين العظام، ويعكس    BMD  1العمود الفقري.   أوهذا المرض في الورك و/  

ك، فإن هذه التقنيات  تاريخها والتغيرات الملحوظة التي استغرقت فترة طويلة من الزمن. ومع ذل

ال تصحح تماًما حجم العظام، والتي قد تكون نفسها تحت السيطرة الجينية. في بعض الدراسات  
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لمخاطر   للمقارنة  قابلة  تنبؤية  قوة  توفر  الكمية  الصوتية  فوق  الموجات  أن  أيًضا  تبين  الوبائية، 

 (. Gluer et. al.,1996)  اإلصابة بكسور هشاشة العظام

توهين   أوعلى الرغم من وجود جدل حول أفضل معلمة )مثل سرعة الموجات فوق الصوتية       

موقع القياس )مثل الكعب واالصبع(، فإن هذا النهج يتميز بتأثير أقل من حجم   أوالنطاق الواسع(  

لكن   وعيوب،  مزايا  الصوتية  فوق  والموجات  الكثافة  قياس  تقنيات  من  لكل  والعظام.  الجسم 

يعتها سمحت بالتوسع السريع في معرفة سلوك العظام والتنبؤ بخطر الكسر. يبدو أن  سالمتها وطب

مرحلة البلوغ المبكرة تخضع للتحكم الوراثي   -ذروة الكتلة العظمية في مرحلة الطفولة المبكرة  

الكالسيوم. تزداد كتلة العظام مع   لاووتنولكنها تتأثر أيًضا بعوامل نمط الحياة مثل الحمل البدني  

حوالي   ) 3البلوغ  فقط  سنوات  بضع  خالل   Lonzer et.al.,1996; Slemendaأضعاف 

et.al.,1996  ذلك حتى نسبيا بعد  الخمسينات وبعد أو  أواخر األربعينات  أو( وتبقى مستقرة  ائل 

 . (Johnston et.al.,1992) ذلك يبدأ في االنخفاض في كل من الرجال والنساء

الكلوي،         والضعف  االمتصاص،  سوء  ذلك  في  بما  الطبية،  لألمراض  يكون  أن  يمكن 

المناعية،   واالضطرابات  الروماتويدي،  المفاصل  والتهاب  والشلل،  التنفسي،  الجهاز  وأمراض 

األفراد وواأل  لدى  العظام  على  كبير  تأثير  للدم،  المكونة  الخبيثة   Vasikaran et)  رام 

al.,2011) . 

مثل          الصحية  العادات  بعض  من  هناك  الغذائي  الذي  المدخول  محط  الكالسيوم  تركيز  كان 

ظهور المرض. على الرغم من أن الكالسيوم الغذائي يعتبر مكونًا مهًما في نمو    من  قللي رئيسي و

للجسم وإال  أ  العظمي،الهيكل   كاٍف  ما هو  كبيًرا حول  اختالفًا  الجانب الذي  ن هناك  يبقى ضمن 

 اآلمن.   

ر  الحمل المادي على الهيكل العظمي له دور في الحفاظ على كتلة العظام. يظهر هذا التأثي ان       

فقدان سريع للعظام    إلىوالتي تؤدي    الدقيقة،وضوًحا في دراسات التثبيت والجاذبية    رأكث  بصورة

ثبت أن زيادة التحميل مرتبطة بزيادة كتلة    الرياضيين،في النماذج الحيوانية وكذلك البشرية. في  

 . (Seeman,2013)  العظام التي غالبًا ما تكون موضعية في مواقع التحميل

وإن          العظمي  الهيكل  على  تميًزا  األكثر  فيما   من  تسريعالالتأثير  يحدث  الذي  العظام  فقدان 

الجنس   هرمون  بنقص  الطمث   اعامً   (15-  (10لمدة  واستمراره  يتعلق  انقطاع  بعد  األقل  على 

  T4  الجلوكوكورتيكويد،زيادة    إلىمرتبط بعوامل هرمونية تشمل نقص هرمون الجنس باإلضافة  

زيادة التأكيد بأن  تم    أخيًرا،. فائض هرمون الغدة الدرقية له تأثيرات مماثلة على العظام.  PTHو

في حالة فرط نشاط   القشرية،وخاصة كتلة العظام    العظام،هرمون الغدة الدرقية يؤثر على كتلة  



 Literatures Review الثاني: استعراض المراجع الفصل
 

 22 

  وقد ارتبط العالج بـ   العظام،تأثيرات بنائية على    PTHفإن للهرمون    ذلك، جارات الدرق. ومع  

PTH  ( 1998,بزيادة كتلة العظامBilezikian .) 

، قبل  الدانيمثل عظم الفخذ    الهيكلية،يبدو أن بعض فقدان العظام يحدث في بعض المواقع        

ذروة   إلى(. بعد الوصول  Luckey et.al., 1996;Slemenda et.al., 1996انقطاع الطمث )

طوال    العظمية،الكتلة   قليالً  العظام  حجم  قشرة   الحياة؛يختلف  في  طفيف  توسع  مالحظة  يمكن 

( الرجال  عند  خاصة  البالغة                (. Mosekilde&Mosekilde,1990;Seeman,1997العظام 

تقدم   مع  يتضاءل  ال  العظام  فقدان  أن  اآلن  الواضح  طوال   العمر،من  باستمرار  يحدث  ولكنه 

 (. Ensrud et.al., 1995اقع الهيكل العظمي الطرفية )على األقل في مو الحياة،

 الطبيعة متعددة العوامل لهشاشة العظام -4

يعتمد         والبيئة.  الوراثي  التركيب  بين  بالتفاعل  السكان  في  العظام  هشاشة  اختالفات  ترتبط 

النشاط البدني والتغذية واإلدمان )التدخين    -تطور مرض هشاشة العظام على نمط حياة اإلنسان  

وتعاطي الكحول( واألدوية واألمراض المصاحبة. هناك العديد من العوامل مثل التباين في العمر  

يعنيه  و ما  وهذا  العظام  هشاشة  وتطور  حدوث  في  تأثير  لها  التي  والجغرافيا  والعرق  الجنس 

الطبيعة متعددة العوامل لهذا المرض. تشمل العديد من العوامل الدراسات في علم وراثة هشاشة  

كتلة   تكوين  ذروة  في  التحقيق  مثل  تقدم    ووراثتها،  العظام،العظام  مع  وقابلية    العمر،وفقدانها 

لتحديد األ مهمة  الوراثية  العوامل  دور  حول  األبحاث  تعد  العظام.  واستقالب  للكسور  سرة 

تؤثر  أن  يمكن  العظام.  هشاشة  تطور  في  التفاعل  ولتحديد  السكان  في  المظهرية  الخصائص 

والمناعة   التنفسي  الجهاز  واضطرابات  الروماتويدي  المفاصل  والتهاب  الحثل  مثل  أمراض 

ذلك( كدافع لالضطرابات في ذروة تكوين الكتلة العظمية ولتطور    إلى  وأمراض الدم والشلل وما

 (.   Mitchell et.al,2003هشاشة العظام )

في          االستروجين  هرمون  نقص  هو  النساء  عند  العظام  لفقدان  الرئيسية  األسباب  مدة أحد 

 (. Marozik et.al,2011انقطاع الطمث )

 الفسيولوجية تحليل االرتباط للمعلمات -5

خالل            تشكيل  إعادة  لعملية  يخضع  نسيج  عن  عبارة  تدمير   الحياة،العظام  يتم  وبالتالي 

مناطق معينة من العظام وإعادة بنائها بطريقة منهجية. تعمل هذه العملية على إصالح األضرار 

العظام   هشاشة  تحدث  قوية.  على عظام  للحفاظ  مهمة  وهي  للجسم  الطبيعي  التآكل  يسببها  التي 

تشاف العظم غير  يكون ار  إذ عادة بسبب اختالل التوازن المزمن في دورة إعادة تشكيل العظم  

 كاٍف للتعويض عن طريق تكوين العظام الالحق. 
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ذروته في الفترة الثالثة من حياة الشخص    إلىصل  ي  أنه  ث حي  مستقر.نسيج العظام غير  أن         

نخفض مع تقدم العمر. تؤدي الكتلة العظمية المنخفضة الذروة والفقدان السريع لكتلة العظام ي ثم  

لى من فقدان العظام  والمرحلة األ  زاوتتجصابة بهشاشة العظام. يمكن أن اإل  إلىالمرتبطة بالعمر  

وخالل هذه   الزمن،عقدين من    إلىخالل منتصف العمر زيادة خطر اإلصابة بالكسور بما يصل  

. ال توجد طرق  المثالالفترة نادًرا ما يظهر الشخص عالمات خارجية ألي مشكلة. على سبيل  

العظام   من  كبيرة  كميات  الستعادة  لهذا    إلىحاليًا  التالفة.  العظمي  الهيكل  يتم    الغرض،أنسجة 

التقدم في  وتقليل معدل فقدان العظام الذي يظهر مع    العظام،فحص الهرمونات التي تحفز تكوين  

 (. Russell et al., 2001السن هو الطريقة الفعالة الوحيدة للحد من كسور هشاشة العظام )

جهاز            مجرد  ليس  من    حركي،العظم  العديد  ويستقبل  ينتج  حي  نسيج  أيًضا  ولكنه 

الهرمونات. ترتبط تأثيرات هرمون االستروجين واألندروجين وعوامل النمو والمستقلب النشط  

العظام    (د )امين  لفيت تشكيل  إعادة  على  األخرى  الهرمونات  من  بـ    إلىوالعديد  كبير  حد 

RANKL / RANK / OPG    وهو عبارة عن حلقة إشارات تنظم بشكل مباشر   النظام،تعديل

تأثيرات الهرمونات والسيتوكينات   بانيات العظم وتتداخل مع  عمل الخاليا اآلكلة للعظم وخاليا 

 (.  Ostrowska, 2009على الهيكل العظمي ) 

وظيفية           وحدة  تمثل  والعضالت  العظام  أن  والعظام  العضالت  وحدة  فكرة  تفترض 

األ   تطورية، باألنسولين  الشبيه  النمو  عامل  لسيطرة  يخضعان  المكونين  )و وكال  (  IGF-Iل 

-IGF(.   Fricke et.al., 2010; Ashby et.al., 2011)  (د )والهرمونات الجنسية وفيتامين  

I  ( العظام  على  مباشر  ابتنائي  تأثير  هرمون  Mohan and Baylink, 2005له  ومع   ،  )

النمو ويسرع نضج  تدفقات  ( يبدأ هذا الببتيد  Ivana et.al., 2011االستروجين واألندروجين ) 

( والمراهقة  البلوغ  فترة  خالل  العظام   ,.Bonjour et.al., 2009; Maimoun et.alكتلة 

2010 .) 

فعليًا على جميع جوانب فسيولوجيا العظام طوال الحياة. يلعب الهرمون   األستروجينيؤثر          

النساء   لدى  العظام  كتلة  على  الحفاظ  في  رئيسيًا  إبطاء    البالغات،دوًرا  عن طريق  جزئيًا  وذلك 

إعادة تشكيل العظام وجزئيًا عن طريق الحفاظ على التوازن المناسب بين نشاط الخاليا المكونة  

)بانيات العظم( والخاليا التي تمتص العظام )ناقضات العظم(. إن الجمع بين وحدات إعادة   للعظام

بناء العظام المتزايدة والتوازن السلبي إلعادة البناء هو أساس االنخفاض السريع في كتلة العظام 

   .(2015Kilic,-Okman) بعد انقطاع الطمث 
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فإن هشاشة   ذلك،هن خالل منتصف العمر. ومع  يحدث انقطاع الطمث عند النساء مع تقدم        

فمن الواضح أن هناك عوامل أخرى تؤثر على إصابة الشخص   وبالتالي،العظام ليست حتمية.  

العظام.   مهمبالوراثة    تقومبهشاشة  ذلك  دور  الحياة    تقوم  ذلك،  إلىباإلضافة  .  في  نمط  خيارات 

سبيل  ب على  العظمي.  الهيكل  صحة  على  الحفاظ  في  مهم  الكالسيوم    لاو تنيؤدي    المثال،دور 

كاٍف   بشكل  الرياضة  بهشاشة    إلىوممارسة  اإلصابة  مخاطر  التدخين   العظام،تقليل  يزيد  بينما 

 (.  et al.,2001Russell  )الكحوليات من المخاطر  لاوتنواإلفراط في 

. وقد لوحظ أن الحاالت األكثر خطورة (د )التالي الذي ينظم نمو العظام هو فيتامين  العامل         

تبطئ نمو العضالت والعظام مع انتشار التأثير بشكل ملحوظ في الفتيات   (د )من نقص فيتامين  

من   )  الد،و األأكثر  البدني  النشاط  من  منخفضة  بمستويات  يرتبط  عندما   Wardخاصة 

et.al.,2009  .) 

هو    تناول       مفرط  بشكل  العظام  الكحول  بهشاشة  لإلصابة  آخر  فعال  من أذ  سبب  األدلة  أن 

المخ البشرية والحيوانية  آثار    تناولبرية تظهر أن اإلفراط في  تالدراسات  له  المزمن  الكحوليات 

كل العظمي. تم التحقق من انخفاض كتلة العظام لدى مدمني الكحول الذكور عن ضارة على الهي

وعن طريق البحث المجهري ألنسجة الجسم. يشير   العظام،ومقاييس كثافة  السينية،طريق األشعة 

أن الشرب المتكرر قبل أن   إلىاالستقراء من الدراسات التي أجريت على حيوانات المختبر بقوة  

زيادة فورية    إلىسيؤدي    لذلك،ونتيجة    العظام،ينضج الهيكل العظمي تماًما سيقلل من ذروة كتلة  

الحياة   من  الحق  وقت  في  العظام  هشاشة  لكسور  العظمي  الهيكل  ويعرض  الكسر  مخاطر  في 

(Russell et al., 2001.) 

 الجهاز المناعي والهيكل العظمي-7

في أدت          العظمي  والهيكل  المناعي  الجهاز  بين  المتبادل  الحديث  حول  المكثفة  الدراسات 

الذاتية   المناعة  المناعة    إلى أمراض  "علم  العظمي. مصطلح  المناعة  علم  في  جديد  نظام  ظهور 

عام   في  تشوي  آرون  استخدمه  الذي  الجهاز    2000العظمي"  بين  العالقة  على  التركيز  كان 

 Arron andوخاصة في أمراض المناعة الذاتية والتهابات أخرى )   العظمي،المناعي والهيكل  

Choi,2000  المجال هذا  في  الرئيسية  والتطورات  االكتشافات  أدت  اآلليات   إلى(.  اكتشاف 

المشاركة في التفاعل التنظيمي    إلىالجزيئية وكذلك السيتوكينات المختلفة والمحوالت التي تشير  

وخ المناعية  الخاليا  العظام.  بين  عن  اليا  اإلشارات    إلى  ذلك، فضالً  من جزيئات  ترسانة  جانب 

وهو نخاع العظام. نظًرا    مشترك،تشترك الخاليا المناعية والعظام أيًضا في موقع منشأ    المتبادلة،
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المكاني   التطور  ً بعضأنها تؤثر على بعضها    إلىفإنها تشير    للخاليا،لقربها من  بعد    ،ا ليس فقط 

)  والتفعيل،النضج   الحظ  بالفعKong et al.,1999; Rifas et al.,2003كما  عام   ل(  في 

 في بداية وجودها.   أيضابل ، 1999

للخاليا    Emersonو   Taichmanوصف           منافذ  إنشاء  في  العظم  لبانيات  المهم  الدور 

تآكل وصيانة الخاليا الجذعية المكونة للدم )   للدم،الجذعية المكونة   ( في نخاع  HSCوكذلك في 

( الخاليا    (.Dazzi et al.,2006; Taichman et al.,2000العظم  نمو  أن  أيًضا  ثبت  وقد 

العظمية تدعمه خاليا الجهاز المناعي ؛ على سبيل المثال ، الخاليا التائية قادرة على التأثير على  

،   6،انترلوكين    1-عن طريق إفراز السيتوكينات المختلفة مثل إنترلوكين    تكون الخاليا العظمية

(  Mirosavljevic et al.,2003; Takayanagi et al.,2000)  4انترلوكين    أو  γانترفيرون  

، نشأت المثل العليا المناعية العظمي الملحوظ لفقدان العظام بواسطة ناقضة العظم في العديد من  

والذئبة  والسكري  الروماتويدي  المفاصل  التهاب  مثل  الذاتية  والمناعة  االلتهابية  األمراض 

المزمنة   الفيروسية  االلتهابات  اللثة  وأمراض   ;Konishi et al.,2005)   (HIV)الحمامية 

Mundy,2002; Kong et al.,1999 .) 

          ( في Kong et al,1999الحظ  للعظم  الناشطة  التائية  للخاليا  االستيعابية  القدرة  أن   )

تنشيط   خالل  من  توسطت  الروماتويدي  المفاصل  التهاب  العامل    \RANKLمساعد  مستقبل 

هو المنظم الرئيسي    osteoprotegerin (OPG).   RANKLمحور    \)الترتيب(  ĸBالنووي  

لتكوين الخاليا العظمية ، والذي يساهم بشكل كبير في عملية تسمى إعادة تشكيل العظام. في هذه  

تترسب    العملية، جديدة  عظمية  بمواد  استبداله  يتم  والذي  والمتضرر  القديم  الماص  العظم  يأكل 

تشكيل العظام أمر حتمي    بواسطة بانيات العظم؟ نظًرا ألن التكوين الفسيولوجي الطبيعي إلعادة

العظام   قوة  على  إما    وسالمتها،للحفاظ  االختالالت  العظمية    أوزيادة    إلىوتؤدي  الكتلة  نقصان 

ً  األخير،لهذا   عن أمراض التهابية.   فغالبًا ما يكون ناتجا

الناجم عن نقص هرمون االستروجين هو تأثير معقد لعدد كبير من الممرات   فقدان العظام          

لتنظيم تكون الخاليا العظمية. يسبب نقص هرمون  نيةاو تعزائدة من السيتوكينات وتعمل بطريقة  ال

إنتاج   في  عالمية  زيادة  في  العظام    ،IL-7االستروجين  ونخاع  الصعترية  الغدة  في  وخاصة 

مما يزيد    التائية،زيادة عدد الخاليا    إلىفي نخاع العظام    IL-7والطحال. تؤدي الزيادة في إنتاج  

الغدة   في  الدم  التوت األصلي لخاليا  واستيراده من  الورم  إنتاج عامل نخر  نشاط  الصعترية  من 

(Renqing,2012 .) 



 Literatures Review الثاني: استعراض المراجع الفصل
 

 26 

 هشاشة العظاممرض بوالمناعية المرتبطة ة بعض المعايير الكيموحيوي -8

 ( Ca)( الكالسيوم 1

والتغذية المناسبة للعظام ضرورية في    للعظام،الكالسيوم هو أحد المعادن الرئيسية المكونة         

جميع مراحل الحياة. كان هناك جدل كبير حول ما إذا كانت المدخوالت الموصى بها حاليًا كافية  

من  الحق  وقت  في  الكسر  ومخاطر  العظام  فقد  وتقليل  العظمية  الكتلة  من  قدر  أقصى  لتحقيق 

 (.Prentice, 1997وما زالت الخالفات مستمرة ) الحياة،

المعادن بالعظام عند البالغين من خالل عدد كبير    وكثافةالكالسيوم    تناولالعالقة بين  تأكيد  تم        

لم يتم   إذ على الرغم من وجود العديد من الدراسات األخرى    رجعي،  وبأثر من األبحاث المقطعية  

أن   استنتج  لقد  العالقة.  هذه  مثل   BMD  (Weltenالكالسيوم هو محدد مهم ل    تناولمالحظة 

et.al., 1995 ) في المائة من الفرق السكاني. تفسير هذا  1إذ يبلغ نحو   صغير،ولكن حجم التأثير

ألن القليل من الدراسات قد تم تعديلها بشكل مناسب للتأثيرات المربكة   ذلك،مع    صعب،االرتباط  

كشفت   العظام،لحجم الجسم. في المجموعات السكانية المعرضة لخطر طفيف لإلصابة بهشاشة  

يبلغ متوسط   البلدان التي  الكالسيوم فيها عن    تناولدراسات الحاالت والشواهد والمجموعات في 

عد  بها  الموصى  بين  المستويات  عالقة  وجود  الورك    تناول م  بكسر  اإلصابة  وخطر  الكالسيوم 

(Prentice, 2004   .) 

أقل  الدراسات  تشير           مدخول  متوسط  لديهم  الذين  السكان  في  خطر   إلىالبحثية  زيادة 

انخفاض   الورك مع  بكسر  أكبر خطر لإلصابة    تناولاإلصابة  أن  الدراسات  الكالسيوم. الحظت 

مما يدل على انخفاض شديد في   والجبن،لئك الذين لديهم أقل استهالك للحليب  أوبالكسور كان بين  

خالل    الكالسيوم،  تناول من  للمخاطر  إضافي  تقليل  أي  إعطاء  يتم  لم  من   تناولولكن  أعلى 

 (.  Prentice, 2004المتوسط )

يبدو مقصوًرا    ذلك،ومع           التأثير  الفردية يظهر أن هذا  الدراسات  فإن البحث عن كثب في 

ل نسبيًا  منخفض  متوسط  لديهم  الذين  السكان  االرتباط    الكالسيوم،  تناول على  بأن  االفتراض  وأن 

صحيح.   غير  الكالسيوم  مآخذ  نطاق  عبر  المجموعة    مجتمعة،طولي  في  أنه  البيانات  افترضت 

اإلصابة لخطر  المخاطر    العظام،بكسر هشاشة    المعرضة  زيادة  عتبة  من    إلىهناك  -400أقل 

 (.  Prentice, 2002)يوم \لغ م500

غضون  ل          في  للنساء  الكالسيوم  ضئيل  5مكمالت  تأثير  لها  الطمث  انقطاع  من   أو سنوات 

التربي  المناطق  في  بالعظام  المعادن  كثافة  على  الهيكل  قيمعدوم  في  أكبر  إذ    العظمي،ة  يحدث 
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( الوقت  ذلك  في  للعظام  فقدان    (.Prentice, 2004خسارة  معدل  في  انخفاض  لوحظ  عندما 

بالعظم    العظام، الغنية  العظمي  الهيكل  منطقة  في  وتحدث  العمر  قصيرة  تكون  ما  عادة  فإنها 

النساء   في  ترتبطالقشري.  ارتفاع    المسنات،  مع  الكالسيوم  ومع    ٪،3-1بنحو  ,  BMDمكمالت 

ف فقدان  انخفاض  من    العظام، ي  الرغم  معظم    أنه،على  بعض   الدراسات،في  حدوث  يمنع  ال 

 (. Peacock et.al, 2000الخسارة )

ل أوحد كبير في    إلىأن تأثيرات مكمالت الكالسيوم تحدث    إلىتشير األبحاث طويلة المدى        

ذلك    سنتين،  إلىسنة   يرجع  بسبب   إلىوربما  عابر  بشكل  العظام  تشكيل  الخصائص   من  إعادة 

يؤدي   للكالسيوم.  لالمتصاص  أيًضا  ألاألطفال    تناولالمضادة  الكالسيوم  معادن   إلى مالح  زيادة 

عدد أقل من مناطق إعادة   إلىمما قد يشير    العظام،العظام مصحوبة بانخفاض في معدل دوران  

مالت الحليب تزيد كثافة المعادن بالعظام من خالل بينما ظهر أن مك  األنسجة، البناء على مستوى  

 (. Dibba et.al., 2000)  تعزيز نمو الهيكل العظمي

 D  ن( فيتامي2

عن طريق تخليق الجلد تحت تأثير    أو إما من النظام الغذائي    (د )يتم الحصول على فيتامين         

السن   كبار  يميل  الشمس.  للفيتامين ألسباب    إلىأشعة  الداخلي  اإلنتاج  ويصبحون   متنوعة،تقليل 

الواقعة  البلدان  في  المناسبة.  )د(  فيتامين  حالة  للحفاظ على  الغذائية  المصادر  على  اعتمادًا  أكثر 

المناطق   خارج  العرض  خطوط  هذا    المدارية،على  فصل    ةخاصبصورة  واضًحا  يكون  في 

د   الشتاء، فيتامين  تخليق  لتنشيط  الالزمة  الموجية  الشمس على األطوال  يحتوي ضوء  عندما ال 

(Bates et.al., 2003  تم اإلبالغ عن معدل انتشار مرتفع لتركيزات .)هيدروكسي فيتامين  -25

العديد    (د ) المدار األقل من المعدل الطبيعي لدى السكان األكبر سنًا في  البالزما بالقرب من  في 

البلدان   و  روبية،واأل من  السن  كبار  بين  سيما  )أوال  المؤسسات  في  يعيشون  الذين   Finchلئك 

et.al., 1998   .) 

لفيتامين            الغذائية  المصادر  على  سنًا  األصغر  األشخاص  تعرضهم    (،د )يعتمد  كان  إذا 

الشمس   ثقافية    ةمحدود بصورة  ألشعة  ويعيشون    أو  طبية،  أوألسباب  الداكنة  البشرة  ذوي  من 

البالزما   بين  ارتباطات  عن  اإلبالغ  تم  المدارية.  المناطق  فيتامين    25خارج   ( د )هيدروكسي 

 (.   Khaw et.al., 1992في منتصف العمر والنساء المسنات )  BMDو

الذين يعانون إما من  بعض التجارب التي تضمنت اعطاء  اظهرت         فيتامين )د( لكبار السن 

العظام   )  أوفقدان  متسقة  غير  نتائج  درجات   (،Peacock et.al., 2000كسور  يعكس  قد  مما 
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في مجموعات الدراسة المختلفة. أدت تجارب الكالسيوم وفيتامين د   (د )مختلفة من نقص فيتامين  

غير    ىإلمعًا   الكسور  حدوث  في  كبير  من    الفقرية،انخفاض  التخفيف  في  باستمرار  ليس  ولكن 

 (.  Lau et.al., 2001فقدان العظام )

تقل فيها    البالغين،كساح األطفال وتلين العظام عند    (د )يسبب نقص فيتامين           وهي حاالت 

  السن، العظم العظمي في العظام. تم ربط حالة فيتامين )د( الضعيفة لدى كبار    إلى نسبة المعادن  

بفقدان    العظام،هيدروكسي فيتامين )د( فوق تلك المرتبطة بتلين    -25عند مستويات البالزما من  

العظم العظمي طبيعية.    إلىتظل نسبة المعادن    إذ   العظام،العظام المرتبط بالعمر وكسر هشاشة  

المحتمل   الدرقية  من  جارات  نشاط  فرط  من خالل  اآللية  تكون  أن    الثانوي،أن  من  الرغم  على 

 قد يكونان مهمين أيًضا.  (د )ضعف العضالت واالكتئاب المرتبطين بنقص فيتامين 

وفيتامين    صحيُن         الكالسيوم  بمكمالت  العظام    (د )اآلن  هشاشة  لعالج  أساسي  أدنى  كحد 

ل الثانوية  الكسور  انقطاع  والوقاية من  بعد عدة سنوات من  النساء  اآلن    الطمث،دى  الشائع  ومن 

 (.Prentice, 2004استخدام هذا النظام كعالج وهمي في تجارب العالجات الدوائية الجديدة )

 ستيوكالسينو( األ3

) أو          يحتوي على حمض  OCستيوكالسين  باسم بروتين غاما كربوكسي  أيًضا  المعروف   )

هو بروتين  و(.  Hamdi,2013كيلو دالتون. ) 5.8ببتيد متبٍق مع 49هو    (،BGLAPالجلوتاميك )

هي   الرئيسية  الفسيولوجية  وظائفه  العظم.  بانيات  بواسطة  وإفرازه  تصنيعه  يتم  كوالجيني  غير 

وتمنع التكوين غير الطبيعي    الطبيعي،والحفاظ على معدل تمعدن العظام    الكالسيوم،توازن أيون  

الراجعة السلبية  والمشاركة في إعادة تشكيل العظام من خالل آلية التغذية    هيدروكسيباتيت،لبلورة  

(Lumachi et al., 2009  لدى تشكياًل أو(.  ويعرض  للكالسيوم  كبير  انجذاب  ستيوكالسين 

على   يعتمد  مضغوًطا  كربوكسي    إذ   الكالسيوم،حلزونيًا  جاما  الجلوتاميك  حمض  بقايا  ترتبط 

(Gla  وتعزز االمتصاص مع هيدروكسيباتيت في مصفوفة )،وبهذه الطريقة يحدث تمعدن   العظام

 (. Jagtap et al., 2011العظام )

هو عالمة بيولوجية صالحة للكشف عن انخفاض  مصل  الستيوكالسين  أومن المعروف أن        

المعادن بالعظام   ستيوكالسين في  أوالزيادات في مستويات    ط ترتب  (. (Ali et al., 2014كثافة 

هشاشة   في  السريع.  العظام  بفقدان  أن    العظام،الدم  وبما  الكالسيوم  مستوى  في  نقص  هناك 

مع  أو قوي  تقارب  وله  الكالسيوم  على  المعتمد  الحيوي  المرقم  باسم  معروف  ستيوكالسين 

انخفاض تكوين بلورات    إلىهيدروكسيباتيت المسؤول عن تمعدن العظام. تؤدي هشاشة العظام  
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يؤدي    هيدروكسيباتيت، مستويات    إلى وبالتالي  الدم  أوزيادة  في   (Singh etستيوكالسين 

al.,2015 .) 

 ( IL_6) 6 -ن( انترلوكي4

  الدم ن  يتكو المناعية وهو سيتوكين متعدد الوظائف ضروري لتنظيم االستجابة    6-انترلوكين       

إنها   العظام.  بوارتشاف  بمستقبالت سطح  تقوم  االرتباط  .  IL-6مستقبل    الخلية،عملها من خالل 

تحفز تطور ناقضات    IL-6نظًرا ألن   فهي   العظام،وبالتالي عملية ارتشاف    العظم،ومستقبالته 

وخاصة تلك الناجمة عن    العظام،عوامل مسببة لألمراض محتملة في الحاالت المرتبطة بفقدان  

 (. Jilkaand  Manolagas, 1995نقص هرمون االستروجين ) 

لتأثيرات    IL-6كذلك يعمل           هو    IL-6وهو محفز قوي الرتشاف العظام.    ،IL-1كوسيط 

مح  )وسيط  الفئران  في  االستروجين  هرمون  نقص  عن  الناتج  العظام  لفقدان   Poli etتمل 

al.,1994  ,)  تعبير أن  السريرية  الدراسات  أظهرت  تم   العظام،في    IL-6 mRNAوقد  كما 

من المرضى % 95 ي( ، يتم تعزيزه فRT-PCRاكتشافه عن طريق النسخ العكسي/البوليميراز )

في   بزيادة  مقارنة   ، العظمي  الفقري  الكسر  من  يعانون  انقطاع  %  50الذين  بعد  الضوابط  من 

أفادت التقارير أن نمو ذروة كثافة    يصلن البلوغ،. في الفتيات اللواتي  (Ralston, 1994) الطمث 

ال تكوين  العظام )ولكن ليس زيادة  انخفاض ارتشاف  ناتج عن  الفقري  العمود    (،عظامالعظام في 

انخفاض   يكون  العمود    IL-6وقد  عظام  كتلة  أقصى  تطوير  عن  جزئيًا   الفقري مسؤوالً 

(Manolagas,1998) . 
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                               Materials and Methods    وطرق العمل: دالموا3-

              

  Equipments &Instruments                             االجهزة واالدوات المستخدمة 1-3
فر   حيضر  محراجحيعهرا  األجهزة التالية إلجراا  اخختاراااا الميحيويييرةتم استخدام  

 -الذي ياين األجهزة الحستخدحة وسب الحنشأ يالشامة:  (3-1جديل )

 في الدراسة الحالية  واألدوات المستعملة: األجهزة (3-1)جدول 

 المنشأ الشركة المصنعة اسم الجهاز 
 Elisa reader Biochrom England االليزا جهاز

Spectrophotometer جهاز المطياف الضوئي     CYAN Belgium 

 Biolyzer Analytcon Germany ®300 جهاز

 centrifuge  Hettich Germany جهاز الطرد المركزي

 Chemistry analyzer full automatic   Biobase China جهاز

 Vidas Biomerieux Franceجهاز 

 Conical flasks BBL USA مخروطيدورق 

  Water bath   Memmert حمام مائي
Germany 

 Incubator  Gallen Kaamp England حاضنة

 Refrigerator   Concord  Lebanon ثالجة

 Eppendorf tube Firatmed Turkeyأنابيب ابندورف  

 Non-heparin tube انابيب اختبار بدون مادة مانعة   

 للتخثر  

Suzhou 

dukanging 

medical 

China 

Latex gloves كفوف     Suzhou 

dukanging 

medical 

China 

Syringes محاقن طبية معقمة    Suzhou 

dukanging 

medical 

China 

Test tubes انابيب اختبار     Suzhou 

dukanging 

medical 

China 
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  Chemicals & Kits                                                  الكيميائية والعدد التشخيصيةالمواد 2-3
تررم اسررتخدام الحررياد يالحسررتمزحاا الحختاايررة التاليررة إلجرراا  ال وي رراا الدحييررة  

( الررذي ياررين الحررياد يالحسررتمزحاا 3-2محررا فرر  جررديل )جحيعهررا ياخختارراااا الميحيويييررة 

 -الحختااية الحستخدحة وسب الحنشأ يالشامة: 

 الكيمائية والعدد التشخيصية المستعملة في الدراسة الحالية د ( الموا2-3جدول )

 المنشأ الشركة المصنعة المادة الكيميائية  

Distill water   ماء مقطر Suzhou dukanging Iraqi 

 Normal saline Melsungen Germanyمحلول فسلجي 

Ca  عدة تقدير تركيز الكالسيوم HIPRO  China  

Vit.D تقدير تركيز عدة   

 

 

QickSAM China  

IL-6  عدة تقدير تركيز ABO Switzerland 

IgG عدة تقدير تركيز  ABO Switzerland 

IgM  عدة تقدير تركيز CUSABIO China 

Osteocalcin عدة تقدير تركيز      CUSABIO China 

Factor VIII  عدة تقدير تركيز STAGIO France 

 AST  عدة تقدير تركيز CUSABIO China 

ALT  عدة تقدير تركيز CUSABIO China 

 

 

 وقت تصميم الدراسة وإعدادها وجمع البيانات3-3 

مريضاً عراقياً من  30وشملت  2021واذار2020 ل وتشرين األتم إجراء دراسة حالة وضبط بين  

العظام  مرض  يعانون من  الديوانية  محافظة   يعانون من مرض    30و هشاشة  الهيموفيليا  مريضا 

ومركز   التعليميالديوانية  في مستشفى    هذه الدراسة  من السكان األصحاء وأجريت شخصا    30و

 .الخاصةوبعض المختبرات  العراق -الديوانيةفي الوراثية  امراض الدم
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 مجتمع الدراسة 4-3 

من    الدراسة  موضوعات  العظام  مريًضا  30تألفت  مستشفى  بهشاشة  من  اختيارهم  الديوانية  تم 

 ( بيتهم  و) 9التعليمي  الذكور  االناث 21( من  )   ( من  اما مرضا عاًما(.  75-26كمجموعة عمرية 

والبالغ   )30) عددهم  الهيموفيليا  عمري  وبمجموع  الذكور  من  جميعهم  فكإنو    . (عاما42_ 10( 

شخًصا يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة وكانوا أيًضا  30دراسة المجموعة الضابطة على    ت اشتمل

 ( عاًما.  70-10الفئة العمرية ) يوالذكور فمن اإلناث 

 مجموعة السيطرة   5-3

( سنة. تم أخذ إذن من جميع  70-20أعمارهم بين )  حاو تترتم أخذ ثالثين فرداً كمجموعة ضابطة  

خضع كل شخص ساهم في    الدراسة ومزاياها.أفراد المجموعة الضابطة بعد إخبارهم بهدف هذه  

المجموعة الضابطة لفحص تاريخي كامل وبدني بما في ذلك: العمر والتدخين والتاريخ السابق  

 لألمراض واألدوية. 
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 تصميم التجربة 6-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( تصميم التجربة في الدراسة 3-1شكل )

 Controlاالصحاء

 30العدد: 

 سنة 20-70

هشاشة  مرضى 

 العظام 

 30العدد: 

 سنة 26-75

 مرضى الهيموفيليا

Hemophilia 

 30العدد: 

 سنة 10-42    

 ذكور 9 اناث 21 ذكر 15 انثى 15
 ذكر 30

 العدد الكلي للعينات

90 

 

 

 مل 7  دم:سحب 

 Gel مل5

And Clot 

Activator 

Tubes 

تحاليل هشاشة العظام:  
Vitamin D,Ca, 

Intrleukin-6, 

Osteocalcin,IgG,IgM 

 :تحاليل مرضى الهيموفيليا 

ALT,AST, Vitamin D 

 مل 5سحب دم:  

  مل2
Sodium 

Citrate 

tubes 

تحاليل مرضى  

 FVIII :الهيموفيليا
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 عينات الدم7-3

مل من الدم الوريدي لمرضى هشاشة العظام وتم وضع الدم في انبوبة عادية   5تم سحب            

. EDTAغير حاوية على مادة    (Gel and Clot activator tubes) الجل  تحتوي على مادة  

  5نقل  حيث    .مل من الدم الوريدي   7اما مرضى الهيموفيليا واالشخاص االصحاء فقد تم سحب  

اما الباقي والذي    الفحوصات الكيموحيوية.  لغرض أجراءومادة الجل    على  أنابيب تحتوي  إلىمل  

من مانع التخثر سترات   مليلتر 0.2نقل إلى أنابيب حاوية على   فقد مل من الدم الوريدي لهم    2هو 

( لغرSodium Citrateالصوديوم  التخثر    ض (  تركيز عامل  من F.VIII)الثامن  تقدير  لكل   )

ومن   واالصحاء  الهيموفيليا  وضعت مرضى  المركزي جميع    ثم  الطرد  جهاز  في  األنابيب 

ولمدة    3000وبسرعة   الدقيقة  في  باقي  15دورة  عن  السيرم  او  البالزما  فصل  لغرض  دقيقة 

ذلك   وبعد  األخرى  الدم  نقلمكونات  أنابيب    تم  إلى  السيرم  او  نظيفة  البالزما  اختبار 

Eppendorff tubes   المطلوبة. التحاليل  أجراءدرجة مئوية لحين  20في درجة _ وحفظت 

 المدروسة   الكيموحيوية المعايير 3_8

  Vit. Dقياس تركيز فيتامين 1-8-3 

وبحسب العدة   Vidasتم تحديد مستوى قياس فيتامين دي بوساطة جهاز الفحص التلقائي          

 Biomerieux من الشركة المجهزة

 Principlesالمبدأ األساس 

اإلنزيمية           المناعية  المقايسة  طريقة  بين  بالجمع  الجهاز  عمل  مبدأ   enzymeيتمثل 

immunoassay  competition method  ( النهائي  التألق  كاشف   final fluorescentمع 

detection (ELFA.  العينة    نتيجة في  المستضد  بين   sealedالمعلم    والمستضد تنافس 

reagents strips    باanti-Vit D antibodies  ال مشع    SPRالمغطية  ناتج  يتكون  وبعدها 

( ،  SRPمستلزمات الطور الصلب )  ومن ثم يتم قياس كمية االشعاع بشكل اوتوماتيكي إذ تعمل

عدة مرات ، إذ يتم وضع العينة داخل   SRPكأداة ماصة ويتم مزج وسط التفاعل داخل وخارج  

القلوي الفوسفات  مع  المعلم  المستضد  بها  يوجد  التي  المخصصة  ويتم    conjugate  الحفرة   ،

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

مختومة   القياس  sealed reagents stripsاشرطة  عملية  اوتوماتيكي    وتتم  بشكل  المعاييرة  و 

 (.  Holick et al,.  2011نانومتر ) 450 عند 
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 Reagentsالكواشف 

 . (د )بولين مناعي مضاد فيتامين  (: الداخل مغطى بغلوSRPمستلزمات الطور الصلب ) -1

يحتوي شريط االختبار على عشرة ثقوب محكمة الغلق ومختومة بعلبة من صفيح القصدير،    -٢

ريط شوتحتوي الفتحة األخيرة في كل  العينة،استثناء الفتحة األولى التي تم حفرها لتسهيل إدخال ب

 لعمل مقياس التألق. cuvette على كفيت 

۳- c1  ((د ) مل من فيتامين  ٢ . ) للتحكم 

4- S1  (مل من مادة  ٢ .)المعاييرة 

5- R1(٢۰  مل من المحلول )المنظم 

 Procedureطريقة العمل   

 دقيقة  30. ترك الكواشف ومصل الدم في درجة حرارة الغرفة لمدة 1

( الختبار كل عينة  SRPومواد من الطور الصلب ) فيتامين )د(تم استخدام شريط اختبار من  -٢

 المنطقة المخصصة على الجهاز.ليتم تحليلها ، ثم وضعهما في 

العينة   ومزجتم اختيار نوع الفحص من خالل تحديد فحص مخزون الحديد في الجهاز،  -۳

 السيطرة ومحلول المعاييرة بجهاز رجاج  ومحلول

 ميكرو لتر من المصل ووضعه في الفتحة األولى من الشريط  ۱۰۰تم أخذ  -4

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

حساب النتيجة بشكل مبرمج عن طريق الجهاز اعتمادا على المنحني القياسي المخزون   -6

 وبعدها يتم طباعة النتيجة  بذاكرة الجهاز

  Ca  قياس تركيز الكالسيوم3_8_2

 (. Bakker, 2007) Biolyzer® 300باستخدام جهازالكالسيوم تم قياس مستويات 

 Basic Principleالمبدأ األساس 

ويتم التحكم في الجهاز عن  ،fully automatedيعمل بالوضع التلقائي بالكامل  الجهاز         

خارجي. تتفاعل العينات مع الكواشف الموجودة في وحدة التفاعل للحاضنة في   كمبيوتر طريق
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ثانية )باستخدام    ۱۳. ويتم قياس الطول الموجي السائل )االمتصاصية( كل  مئوية درجة ۳۷درجة 

 موجة أطوال محددة مسبقا.  ۱٢( المستخدمة لقياس موجيين طولينحد أقصى من 

 Reagentsالكواشف 

 R1 ۔۱

 R2۔٢

 diluentمخفف   محلول۔۳

 Procedureطريقة العمل 

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

 .Biolyzer®  300تم تحديد االختبارات المطلوبة على الكمبيوتر المتصل بجهاز  -٢

 وضعت العينات في حامل الجهاز بحسب رقم العينة.  -۳

 ود على جهاز الكمبيوتر تم النقر فوق زر البدء الموج -4

 يتم طباعه النتائج   مدقيقة. ث  30تم عرض النتائج بعد -5

 Factor VIII العامل الثامن قياس تركيز  3_8_3

تم تقدير فعالية العامل الثامن حسب الطريقة الموصوفة في عدة التقدير المجـهزة من قبل           

( وتم إجراء (Dacie & Lewis, 2002الشركة المصنعة وهي مطابقة للطريقة الموصوفة في  

    كاألتي:التجربة 

أنبوبـة اختبار  لكل من العامل الثامن في    STAGO deficient( من  ml  0.1تم وضع )          

( ml  0.1(  مـن الـبالزما إلى األنبوبة ومن ثم  تـم إضافة )ml  0.1نظيفة وبعدها يتم إضافة  ) 

المائي   الحمام  في  وتركها  جيداً  األنابيب  مزج  تم  ذلك  وبعد  الجزئي  الثرمبوبالستين  كاشف  مـن 

جهاز    37بدرجة   استعمال  اوعن طريق  مئوية  وب  STAGOدرجة  دقائق  ثالث  تم  لمدة  ـعدهـا 

( التـوقـيت ml  0.1إضافة  يتم ضبط ساعة  ثم  المزيج ومـن  إلى  الكالسيوم  كلوريد  ( من محلول 

عـند  لحـظة اإلضافة األخيرة لحـساب الزمن الالزم لـظهور الخـثرة وبـعدها يـتم إسـقاط الـوقـت 

 المحسوب على المنحني القياسي لعامل التخثر الثامن  لحساب تركيزه . 

   ل:المحالي
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     يأتي:جميع المحاليل محضرة من قبل الشركة المجهزة وتشمل ما           

• STG deficient    

 (. PTT Reagentكاشف الثرمبوبالستين الجزئي )  •

     .Buffer solutionمحلول المنظم  •

 محلول كلوريد الكلسيوم.  •

   في مصل الدم )وحدة دولية/لتر( والناقل لألسبرات ينلنقياس فعالية االنزيمات الناقل لأل4-8-3

Serum Alanine amino transaminase (ALT)& amino transaminase 

(AST)  Aspartate 

 وباستتت  الصتتتا  ن CUSABIO شتتت  نالمصتتت من عتتت   Kitاستتتمت عد  تتت ا الماللاتتت  ال تتتل  ا     
 Alanine aminotransferaseالط يقن اللون تن الممعمتن لمقت ف  لملل تن امن يمتلا ال لأللتن ل عتا  

الموجتتتوي لتتتل المصتتت   لتتت   اويتتت  ALTإن يتتتت  ، إذ يممتتت  Aspartate aminotransferaseو
 مل تن العلف ولاد، حاث يمم  امن ي   ل   افا   إل الالعض االعا ل االل ا  )المليا األسلس( 

 ع  الالعض االعا ل وباس  الممليلن اآل  ن: Transaminationع لع ع األعا   انمقلل
                                                                ALT  

   L-Alanine + α – Oxaloglutarate                                 Pyruvate + L-Glutamate 

                                                                 37°C 

عع      المما ر  العلف ولاد  امن ي   ل   فل    لملل ن  ق لس  نم ول ا    -4,2ويممم   ث لئل 
بلف ولاد    Dinitrophenyl hydrazine  (DNPH) ا رازي    ع     ث لئل    -4,2ل كون 

 :  وباس  الممليلن اآل  ننم ول ا   ا رازون،  كلشف لونل، 
  Pyruvate   + (DNPH)                        Pyruvate 2, 4- dinitrophenylhydrazone      

الموجوي لل المص   ل   اوي  الالعض االعا ل االسعلر اد )المليا   ASTويمم  إن ي         
األعا   أو   إل األسلس(   ع لع ع  انمقلل  امن ي   ياف   إذ  ع    Transamination  الواساماد، 

 اآل  ن:الالعض االعا ل وباس  الممليلن 
                                                             AST     

L-Aspartate + α – Oxaloglutarate                            Oxaloacetate + L-Glutamate 

      37  °م                                                           
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ث تلئل نم ول ات   -4,2  الواستاماد الممات ر عتع و ويممم  ق لس لملل ن امن ي   ل   فل ت  األ     
 -4،2  الواستتاماد أو ل كتتون ع  تت   Dinitrophenyl hydrazine (DNPH)-2,4 اتت رازي  

 ،  كلشف لونل، وباس  الممليلن اآل  ن:  ث لئل نم ول ا   ا رازون 
 

 Oxaloacetate + (DNPH)                    Oxaloacetate 2, 4-dinitrophenylhydrazone      

 

 Solutions Usedالمحاليل المستخدمة         

    Buffer solution        المحلول الدارئ -1

علل عول/لم     100بم  ا    Phosphate Bufferفمكون  ذا المالول ع  يارئ الفوسفلا          
علل عول/لم  وعالول المليا األسلس المل    2بم  ا    oxaloglutrate-2و 7.4   بأس  ا روجا ل

علل عول/لم      ق لس إن ي     200بم  ا   L-Alanineيمم   لاهل امن ي  و و عالول االل ا   
ALT  عالول االسعلر اد    أوL-Aspartate    علل عول/لم      ق لس إن ي     100بم  اAST  

 . °م 2-8والمالول جل   لالسمت ام ويعق  عسمق ا     حفظه ب رجن 

    Dinitrophenyl hydrazine 2,4             محلول ثنائي نتروفنيل هايدرازين-2
المقط     2بم  ا       الملء  ع   بلم   الكلشف  ع   واح ا  عاموى  لعن  يتفف  لم ،  عول/  علل 

 . °م 2-8ويعق  المالول عسمق ا     حفظه ب رجن  

                             Standard Solution المحلول القياسي-3
له    1اخذ          وأض ف  العلف ولاد  عالول  ع   الفوسفلا   4ع   يارئ  عالول  ع    ع  

Phosphate Buffer  7.4س  ا روجا لبأ . 

  Procedure                                                                             طريقـــة العمل

    Blank solution  محلول التصفير-1
إل ه    0.5وضع        وأض ف  اخمعلر  أنبوبن  لل  ال ارئ  المالول  ع   ع       عليك ولام  100ع  

 .الملء المقط  عع ال ج ال ا  

     Test Solution  محلول االختبار-2

إل ه    0.5وضع         ثلن ن وأض ف  أنبوبن اخمعلر  ال ارئ لل  المالول      امعليك ول  100ع  ع  
 .اجا  بصورا ع  عص  ال م عع ال ج  
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              Control Solution محلول السيطرة  -3
ع      عليك ولام  100ع  ع  المالول ال ارئ لل أنبوبن اخمعلر ثللثن وأض ف إل ه    0.5وضع       

 المالول الق لسل عع ال ج ال ا .

لم ا    °م37ح ارا    ب رجن Water Bathمائياألنلبا  األربمن ياخ  حملم    بم  ل    وضع    
  0.5، بم ئذ  مد إضللن  ALTيق قن     ق لس أن ي     30و   ASTإن ي   يق قن     ق لس    60

نم ول ا   لف رازي     4.2ع  ع    ث لئل  الماللا    إل   DNPHعوالري  األنلبا  األربمن ورجد 
ع     5يق قن أض ف    20عالول الس ط ا وبم  ع ور   إل ل م  ع  ع  عص  ا  0.1جا ا ث  أض ف  

األنلبا  األربمن و   د لل يرجن ح ارا الغ لن لم ا    إل عوالري  ا رو سا  الصويفوم    0.4ع   
المقط   يأللئق  10 بللملء  الضوئل  المط لف  عملف ا جهلز  وبطول    الا أو .  مد  ثلن ل  بللكلشف  ث  

 نلنوعم .    516عوجل 
 

   Calculations                                                                             الحســـــــابات

   أل اءا اعمصلص ن جم ع األنلبا  واسمت عد الممليلما  اآل اما  لاسلب لملل ن        
 : ن يما ام

Conc. Of ALT(IU/L) = 
A (test)  −  A (control)

    A(standard)  −  A( blank)
      x 133 

         

                                       

Conc. Of AST(IU/L) = 
 A (test)  −   (control) 

A(standard) −  A( blank) 
     x 67 

 

 

 Determination of serum IL-6                            6-االنترلوكين قياس تركيز5-8-3 
 

  Basic principleالمبدأ االساس 

 ELISAبط يقتتن ال م التتلتتل عصتت   ن وق تتلس عم ال تتهلتتل  تتذد ال راستت IL-6  تت  الماتت ي  تت     
المق  تتتتن  يستتتتمت م  تتتتذا االخمعتتتتلر  , اذ السويستتتت ين  ABO وحستتتت  المتتتت ا الم هتتتت ا عتتتت  ألبتتتت  شتتتت  ن
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 IL-6    ثباد األجسلم المضتليا التلصتن بتت  ،Sandwich enzymeالم لع ن أن ي  سلن ويمش 
الافتتتت   إلتتتت الما تتتتلا والماللاتتتت  الق لستتتت ن اضتتتتللن فتتتتم    لتتتت  الصتتتتا ان التلصتتتتن بمتتتت ا الق تتتتلس و

 غستتت  الافتتت  بمالتتتول  وبمتتت  الاضتتت  IL-6الموجتتتويا  لتتت  الصتتتا ان حمتتت   تتت  ع  االضتتت اي ب 
-IL ب  يوتين خـاص امـرتبط بالبـجسـم مضـاد  فتم  إضتللن ثت  الغس  مزالتن المتواي رات  الم  عطتن

 إلت  Horseradis  Peroxidase (HRP)انت ي  مقم ن ععال Avidin وبعد الغسل يتم اضافة 6
ثتتتتتتت  فتتتتتتتم   راتتتتتتت  عتتتتتتت  ع ، Avidin-enzymeالغستتتتتتت  مزالتتتتتتتن أي  لشتتتتتتف فتتتتتتتم    لبمتتتتتتت   ،الافتتتتتت 
 IL-6 م تتن   إلتت اللتتون يرتتا   الافتت  و طتتور إلتت  )المليا الملونتتن(عالتتول المتتليا االستتلس إضتتللن

 المط تلف الضتوئل بوستلةنثت  ياضت  ويضتلف لهتل عالتول ايقتلف المفل ت  بمت  ل  قت أ   وجويا،مال
عمصلصت ن الما تتن إ نتنعقلر  عتت  ختالللتل الما تن وياتت ي الم  ات  نتلنوعام ،  450  ت  ةتول عتوجل 

  .(2011et al Scheller,)م ا ل الق لسلال عع

                                                                               Procedure   طريقة العمل  
 400الملل ن:  م اكا   الللاصول  ل     (pg/ml 800)  األسلسل    تا ف المالول الق لسل    -1

pg/ml ،200 pg/ml ،100 pg/ml ،50 pg/ml  25و pg/ml . 

 . °م  4  تحفظ بدرجة حرارة غير المستخدمة ، اما الحفرالمطلوبة الحفرعدد   تحديد تم  -2

الم  مايكروليتر100 ةفاأضتم    -3 القياسي من  لكل    حلول  بشريط   حفرة،والعينة  غطيت  ثم 

  .°م 37 حرارةدرجة  ساعة عند  2لمدة  وحضنت  الصق

 غسل. مع عدم ال  حفرةإزالة السائل من كل   تم  -4

تغطيتها  حفرة  لكل  Biotin- antibodyمن    مايكروليتر  100 ةفاأضتم    -5 ، شريط جديد ب   مع 

ضبابي لذلك     Biotin- antibodyاليبدو   )قد  ،°م  37  حرارة  درجة  ساعة عند   1لمدة    وحضنت 

 .(يبدو متجانس  حتى جيداً درجة حرارة الغرفة ويخلط ب يدفئ 

من   -6 السائل  سكب  ال  حفرةكل    تم  مرتينمع  العملية  هذه  وتكرار  ال ،غسل،  تم  عن  حيث  غسل 

كل   ملء  ب  طريق  بفر    مايكروليتر   200  حفرة  محلول  إزالة  Buffer solutionمن  تم  ثم   ،

 محلول بفر المتبقي عن طريق السكب ثم جففت الصفيحة بواسطة ورق التنشيف. 

معكل  ل  HRP-avidinمن    مايكروليتر  100  ة  فاضإ  تم  -7 بشريط  لوحة  التغطية   حفرة، 

 .°م  37 حرارة درجة عند  ساعة 1لمدة  وحضنها الصق

 . 6ل خمس مرات كما هو موضح في الخطوة عملية الغستم تكرار  -8
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  دقيقة   30-15لمدة    وحضنت  حفرةكل    إلى  TMB  المادة االساس  منمايكروليتر   90ة فاأض  تم  -9

 بعيدا عن الضوء.  °م 37بدرجة حرارة 

 حفرة.  لكل Stop solutionمحلول التوقف  من مايكروليتر 50 أضافةتم   -10

لكل    ت حدد   -11 الضوئية  et  Scheller)  نانومتر  450  إلىقائق  د   5  خالل  حفرةالكثافة 

al,2011).  
 

                                                                               Calculations     الحسابات

الب ء         الق لس ن  ل   لل  للماللا   المصل  ين  الم اكا   بوضع  الق لسل  الم ا    رس      
الممويي،   الماور  الم اكا   ل   لملك  االعمصلص ن  وق    األلقل  ق      ث الماور  وضع     

الم ا     عع  لاللمقلء  ألقل  خ   ورس   الممويي  الماور  الم روسن  ل   للما لا  االعمصلص ن 
الماور االلقل لما ف     ا   لك الما لا    إل قطن االلمقلء  لك  الق لسل ث  رس   موي نلزل ع  ن

الممل ن لق   اعمصلص ن جم ع الما لا لمم لن   و    ك ارلل نقطن االلمقلء  ل  الماور األلقل.  
 م اكا  لملك الما لا. الجم ع 

 
  Determination of serum IgG and IgM       الكلوبيولينات المناعية    قياس تركيز6-8-3 

 

 Basic principle                                                                        المبدأ االساس  
وحس  الم ا  ELISAبط يقن ال م اللل عص   وق لس عم ال ه IgG, IgM   الما ي        

المق  تتتتن الم لع تتتتن أنتتتت ي   االخمعتتتتلريستتتتمت م  تتتتذا   ، اذ السويستتتت ين  ABO الم هتتتت ا عتتتت  ألبتتتت  شتتتت  ن
 لتت  IgG, IgM  تت   ثباتتد األجستتلم المضتتليا التلصتتن بتتت ،Sandwich enzymeستتلن ويمش 

الافت  الموجتويا  إلت الماللات  الق لست ن  أوالما تلا اضتللن فتم   الصا ان التلصتن بمت ا الق تلس و
 غست  الافت  بمالتول الغست  مزالتن   لوبمت   IgG, IgM لت  الصتا ان حمت   ت  ع  االضت اي ب 

لكت  حفت ا IgG, IgM ب  يوتين خاص اجسم مضاد مرتبط بالب فم  إضتللن ث  المواي را  الم  عطن
 إل  Horseradish Peroxidase (HRP)ان ي     مقم ن ععال Avidin   وبم  الغس  فم  اضللن

ثتتتتت  فتتتتتم   راتتتتت  عتتتتت  ع ، Avidin-enzymeبمتتتتت  ذلتتتتتك فتتتتتم   الغستتتتت  مزالتتتتتن أي  لشتتتتتف  ،الافتتتتت 
 ,IgG م تن   إل اللون يرا  ان  غا  الاف  و  إل  )المليا الملونن( عالول المليا االسلس إضللن

IgM المط تتلف  بوستتلةنثتت  ياضتت  ويضتتلف لهتتل عالتتول ايقتتلف المفل تت  بمتت  ل  قتت أ  وجتتويا،مال
اعمصلصت ن  ننعقلر  ع  خالللل الما ن ويا ي الم  ا   نلنوعام ،    450    ةول عوجل    الضوئل
  .(Deetrick,2002)م ا ل الق لسلال ععالما ن 

                                                                                procedure   طريقة العمل 
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األسلسل  -1 الق لسل  المالول  الملل ن  للاصول  ل     (  pg/ml 4000)    تا ف  الم اكا  

 2000 pg/ml ،1000 pg/ml،500 pg/ml ،250 pg/ml  125و pg/ml . 

إلی   المحلول هفاضإتم    -2  األولينالقياسي  اضيف،  العمودين  ترکيز    حيث  المحلولکل   من 

 الحفر  إلىإضافة العينات   تم اضافة  ثم (حفرة  لکل  مايكروليتر100)،  حفرة، لکل  مکررة  بصورة

على    حفرة(لكل  مايكروليتر   100) األخرى   الغطاء  وضع  السداد وتم  باستخدام    ة الصفيحة 

  .°م  37 بدرجة حرارة دقيقة 90 لمدةوحضنت العدة في  ةالموجود 

كل  تم    -3 من  السائل  تمإزالة  ثم  غسل  وبدون  من    مايكروليتر  100  ةف اأض حفرة 

الصفيحة حفرةلكل   Biotinylated Detection Ab محلول ساعة    1لمدة  وحضنت  وغطيت 

 °.م  37 درجة عند 

حفرة كل  ل للغسلبفر  محلول   من  مايكروليتر  350  أضيفثم    حفرةمن كل    المحلولسكب  تم    -4

 ت كرر و  نظيف  تنشيفورق  ب  يفهاتجف   تمو   حفرةمن كل    وسكب المحلولدقيقة    2-1  نقع لمدة و

 مرات. 3غسل الخطوة 

الصفيحةلكل   HRP Conjugate  ولحلم من  مايكروليتر  100  ةفاأضتم    -5 وغطيت   حفرة 

 . °م37  بدرجة دقيقة 30لمدة  وحضنت  السدادةب

 . 3ل لمدة خمس مرات كما في الخطوةعملية الغس ت كرر و حفرةمن كل  سائلال سكب  -6

  دقيقة  15لمدة  وحضنها الصفيحةتغطية  حفرة معكل لالكاشف  من مايكروليتر 90 إضافة  تم  -7

 بعيداً عن الضوء.  °م 37 بدرجة

  30ولكن ليس أكثر من    الفعلي،تمديدها حسب تغير اللون    أومالحظة: يمكن تقصير مدة التفاعل  

 دقيقة.

  .حفرةلكل  محلول التوقف من  مايكروليتر50إضافة تم - 8

 . (Deetrick,2002) نانومتر 450في وقت واحد  حفرةالكثافة الضوئية لكل  ت حدد  -9

 

 Calculations                                                                                  الحسابات    

   . ( 35-8-) فيتم اجراء الحسابات كما ورد 
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 Determination of serum Osteocalcin              ستيوكالسينواأل قياس تركيز7-8-3
 
 Basic principle                                                                         المبدأ االساس  

المجموعة        هذه  بإنزيم   إلىاستندت  المرتبطة  المناعية  الماصة  المواد  فحص  تقنية 

جيدًا. واستخدم الجسم المضاد   96السندويتش. تم طالء جسم االلتقاط المضاد مسبقًا على طبق من 

والجسم   االختبار  وعينات  المعايير  إضافة  تمت  للكشف.  مضادة  كأجسام  البيوتين  مع  المترافق 

المترافق   البيوتين  عن  للكشف  تمت    الحقًا،الحفر    لىإالمضاد  مؤقت.  غسيل  بمحلول  وغسلها 

غسيل    HRP-Streptavidinإضافة   محلول  باستخدام  المنضمة  غير  االتحادات  غسل  وتم 

بواسطة    TMB. تم تحفيز  HRPلتصور التفاعل اإلنزيمي لـ    TMBمؤقت. تم استخدام ركائز  

HRP    تغير اللون  أزرق  منتج  إضافة    إلىإلنتاج  بعد  األصفر  الحمضي. اللون  التوقف  محلول 

قراءة   لوحة.  في  التقاطها  تم  التي  العينة  من  الهدف  كمية  مع  يتناسب  األصفر  . O.Dكثافة 

et Benton )، ثم يمكن حساب تركيز الهدفmicroplateفي قارئ    450nmاالمتصاص في  

al,1995) . 

 Procedure                                                                                   طريقة العمل

األسلسل-1 الق لسل  المالول  الم اكا     (100ng/mL)    تا ف  للاصول  ل  
50ng/mL ،25ng/mL  ،12.5ng/mL،6.25ng/mL 3.125و ng/mL . 

 .عينات الو  القياسيةوالمحاليل إعداد جميع الكواشف  تم  -2

 المناسبة.  الحفرفي  8 إلى 1من المعايير   مايكروليتر100إضافة تم  -3

 درجة حرارة الغرفة.بساعة   2لمدة  لتحضنلوحة ال تم غلق -4

ت كررو حفرةلكل  بفر محلول من مايكروليتر 400بإضافة    هاوغسل الحفر إفراغ محتويات تم  -5

تفريغ الحفر من محتوياتها وتنشيفها بورق تنشيف للتخلص من بقايا ثم تم  ،  مرات   3الغسل    عملية

 أي سائل متبقي.

 .حفرةفي كل  Osteocalcinلل من األجسام المضادة  مايكروليتر100إضافة  تم -6

 .ساعة  1درجة حرارة الغرفة لمدة  ب الحفر وحضنت تغطية تم  -7

 . 5كما هو موضح في الخطوة  الصفيحةغسل تم  8-

 . حفرةكل  إلى Osteocalcin Conjugateمن  مايكروليتر100 إضافةتم  9-

 .مع المزج الخفيفساعة  1درجة حرارة الغرفة لمدة ب الحفر ثم حضنت تغطية  تم  -10

 . 5 كما موضح في الخطوة الصفيحةغسل تم   -11
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  بدرجة   وحضنت حفرة  لكل    TMB  االساسمادة  ال  محلولمن    مايكروليتر100  إضافة تم  -12

 دقيقة. 30حرارة الغرفة لمدة 

المادة    إضافة  ترتيب   بنفس  حفرةفي كل    2من محلول التوقف    مايكروليتر  100  أضافةتم    -13

  .TMB االساس

 . (1995al et Benton,)نانومتر  450  عند   ODقراءة االمتصاصية  تم  -14

 Calculations                                                                               الحسابات    

يتعلق   )450النسبي   OD)  بالحساب،فيما   =  )OD.450    لكل  _   الحفرة من    D.450)حفره( 

( مقابل.  Yلكل محلول قياسي )450النسبي  O.Dالفارغة(.  يمكن رسم المنحنى القياسي على أنه  

( القياسي  المحلول  من  كل  المنحنى Xتركيز  من  للعينات  المستهدف  التركيز  تحديد  يمكن    .)

   القياسي.

 

 Statistical Analysis                                                         التحليل اإلحصائي9-3

المملفا         عم الا  با   المم وين  الف وق  عم لن  به ف  امحصلئل  للمالا   ال ملئج  أخضمد 
وأل  ح يا    .( ANOVA1)وأج يد المقلرنلا بلسمت ام  الا  المعلف  لل ا  لد واح   الم روسن  

واسمت جد جم ع المالاالا امحصلئ ن بلسمت ام    .(0.05) الف وق المم وين  ل  عسموى احمملل
كمل    اخمعلر الف وق المم وين با  المموسطلا بلسمت ام اخمعلر األ  ل ق    ( (spss 2010ب نلعج  
 .(1975Robertsand  Ling,) .0 05و ل  عسموى احمملل ن  LSDعم وي 

 



 

 

 

 املناقشةوالنتائج 
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 and Discussion  Results  والمناقشةالفصل الرابع: النتائج 
 

  Results and Discussion                                            النتائج والمناقشة

 Aنوع   نزف الدم الوراثيالمعايير الكيموحيوية والفسلجيه لمرضى 1-4

Biochemical and physiological Parameters for Hemophilia Type A 

Patients 

 Body mass index(BMI)                      مؤشر كتلة الجسم                         1-1-4

مرضى          لدى  الجسم  كتلة  مؤشر  في  ارتفاع  وجود  النتائج  الوراثي اظهرت  الدم    نزف 

تم تقسيم المرضى  .  (16.1± 22.5)مقارنة بمجموعة السيطرة    (26.01±1.18) لى أربع  إحيث 

أساس  فئات  الصيغة   على  )م(  :وزن  االرتفاع   / كتلة  لوفقا  و  2)كجم(  لمؤشر  القياسي  لتصنيف 

. الفئة  CDC  (Centers for Disease Control and Prevention,2009)الجسم بواسطة  

من أقل  الجسم  كتلة  )مؤشر  الوزن  في  نقص  من  يعانون  الذين  المرضى  شملت    18.5  األولى 

جسم %؛ في الفئة الثانية كان مؤشر كتلة ال13.33( وبنسبة  4( حيث كان عددهم )2كيلوجرام/م

؛ اما الفئة الثالثة فكانت  2( كيلوجرام/م 24.9_  18.5( بين )9% من المرضى )30الطبيعي في  

)40نسبتهم  بالبدانة  المصابين  المرضى  وشملت  بين  %12  الجسم  كتلة  مؤشر  كان  حيث   ،)

كيلوجرام/م 29.9_ 25) األخيرة 2(  الفئة  نسبة  وكانت  الذين  16.66؛  المرضى  شملت  حيث   %

-4كما موضح في الجدول ) 2م/ كيلوجرام 30.0≤(، مع مؤشر كتلة الجسم  5السمنة )يعانون من  

 (.1-4( والشكل ) 1

تبعا لمؤشر كتلة  نزف الدم الوراثي( عدد الحاالت والنسبة المئوية لكل حاله لمرضى 1-4جدول )

 .  BMIالجسم

 النسبة المئوية  عدد الحاالت  BMI الفئات

 % 13.33 4 ≤ 18.5 نقص الوزن

 % 30 9 24.9_  18.5 طبيعي  

 % 40 12 29.9_ 25 البدانة

 % 16.66 5 30≤ السمنة 
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 . نزف الدم الوراثيلمرضى   BMI( النسبة المئوية لكل فئة تبعا لمؤشر كتلة الجسم 1-4شكل )

العضالت             بأمراض  اإلصابة  مخاطر  زيادة  إلى  الوزن  وزيادة  السمنة  تؤدي  أن  يمكن 

واألوعية  القلب  وأمراض  الدم  شحميات  وفرط  الدم  وارتفاع ضغط  والسكري  المزمنة  والعظام 

( والسرطان  الدماغية  والسكتة  أنه  Skinner et al., 2018؛  WHO, 2003الدموية  كما   .)

يساهم بشكل كبير في تطور هشاشة العظام، والتي، باالقتران مع نزيف المفاصل، قد تؤدي إلى 

أوضح   كما  للهيموفيليا.  السريرية  األعراض  يختلف  (Wong et al., 2011)تفاقم  أن  يمكن   ،

السمنة باختالف األعراق،   الشمالية وأوروبا ومنخفضً إذ  انتشار  أمريكا  نسبيًا يكون مرتفعًا في  ا 

( تم  OECD, 2014؛  WHO, 2003في آسيا وأفريقيا  المتحدة وكندا،  الواليات  التأكيد  (.  في 

بين مرضى  ب والسمنة  الوزن  زيادة  من  مرتفع  معدل  الوراثيوجود  الدم  الهند  نزف  في  ولكن   ،

 Wong et)  وجود معدل انتشار أقل للسمنة في المرضى مقارنة مع عامة السكان  فقد والمكسيك،  

al., 2011)  . 

في دراستنا التي أجريت مع مجموعة من المرضى، كان معدل انتشار زيادة الوزن والسمنة        

% التي شهدها األشخاص االصحاء الذكور. 37.6%، وهو أعلى من نسبة  56.66لدى المرضى  

عامي    وقد  في  هولندا  في  البالد  مستوى  على  أجريت  دراسة  النسبة    2001و 1992أظهرت  أن 

من   ارتفعت  سنوات،  عشر  من  يقرب  ما  مدى  على  للهيموفيليا،  لمرضى  الزائد  للوزن  المئوية 

الذين يعانون من    نزف الدم الوراثي%، في حين تضاعفت النسبة المئوية لمرضى  35% إلى  27

 (. Hofstede et al, 2008)%(  8% إلى 4السمنة )من  

13.33%

30%

40%

16.66%

نقص الوزن طبيعي  البدانة السمنة
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ب            نزف الدم الوراثي ذكرت دراسة أن انتشار زيادة الوزن والسمنة لدى األطفال المصابين 

بسبب الحماية    نزف الدم الوراثيكان عادة أعلى من تلك الموجودة في األطفال غير المصابين ب

المفرطة من قبل والديهم والتوصيات التقييدية لممارسة الرياضة من قبل مراكز رعاية الناعور  

( الصدمات  عن  الناتج  النزيف  من    .Ross et al, 2009) ؛Young, 2012للوقاية 

من األوالد المصابين    170أن معدل اإلصابة بالسمنة بين    (2011)واخرون   Revel-Vilkوأفاد 

 %.14,7كان   نزف الدم الوراثيب

  Hofstedeأفاد والسمنة فهي ال تزال متضاربة. حيث  نزف الدم الوراثياما العالقة بين شدة      

غير الشديدة كان لديهم زيادة في الوزن بشكل   نزف الدم الوراثيأن مرضى    (2008واخرون ) 

شديدة. هيموفيليا  لديهم  الذين  عن  ذلك،    ملحوظ  من  العكس   واخرونRevel-Vilk  ذكرعلى 

 vonالشديدة. اما    نزف الدم الوراثي( أن انتشار السمنة كان أعلى لدى األوالد المصابين ب2011)

Mackensen بأن مرضى  2016)  واخرون أبلغوا  فقد  الوراثي(  الدم  لديهم    نزف  كان  الخفيفة 

 و متوسطة.أميل إلى أن يكون مؤشر كتلة الجسم أعلى مقارنة بمن لديهم هيموفيليا شديدة 

 Factor VIII and Vitamin D                    عامل التخثر الثامن وفيتامين )د( 4-1-2

  Aنزف الدم الوراثي المرضى المصابين بأظهرت نتائج تقدير عامل التخثر الثامن لدى              

الدم  %( في كل مرضى  50انخفاضا معنويا )أقل من   الطبيعي  A  الوراثي نزف  النطاق  . وكان 

(. حيث كان معدل العامل  IU/ml  1.5إلى    IU/mL  0.5% )150% إلى  50للعامل الثامن من  

  ( 2-4ي الجدول )فموضح    اكم  (0.75  ±90.06)  باألصحاء( مقارنة  0.072±  0.068الثامن ) 

 )الهيموفيليا(نزف الدم الوراثي .  ووفقا لمستوى العامل الثامن، تم تقسيم مرضى  (2-4والشكل )

 . (Kamiya et al, 1995إلى خفيف ومعتدلة وشديدة )   Aنوع

       ( مريضاً  وعشرون  واحد  هناك  كان  مصابون  70حيث  )مستوى  الخفيفة  بالهيموفيليا  %( 

المعتدلة )مستوى  بالهيموفيليا  %( مصابا  3.33%(، ومريضاً واحدا ) 50% إلى  5العامل الثامن  

الشديدة )مستوى  بالهيموفيليا  %( مصابين 26.66%(، وثمانية مرضى ) 5% إلى  1العامل الثامن 

 (. 3-4%( وكما موضح في الجدول ) 1ل من العامل الثامن أق
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( قيم2-4جدول  القياسي(    +)المعدل    (  الثامناالنحراف  العامل  من  )د(     (VII)كل  وفيتامين 

 مقارنة بمجموعه السيطرة.   نزف الدم الوراثيلمرضى 

 

 Factor VIII Vit. D ng/ml المجاميع 

 0.75±   90.06  السيطرة

A 

30.73   ±0.54 

A 

   0.072±  0.068 المرضى 

B 

12.12 ±  0.91 

B 

LSD 42.123 5.124 

 

 األرقام تشير الى المعدل ± الخطأ القياسي

 (. (P<0.05تشير االحرف المختلفة إلى وجود اختالفات معنوية كبيرة  ❖

 .(P<0.05)االحرف المتشابهة تشير إلى عدم وجود اختالفات معنوية  ❖

 

( فئات مرضى  3-4جدول  الوراثي(  الدم  والنسبة    نزف  الحاالت  وعدد  الثامن  العامل  لشدة  تبعا 

 المئوية لكل فئة.

نزف الدم شدة 

 الوراثي 

 النسبة المئوية  عدد الحاالت  العامل الثامن %

 % 70 21 % 5-50 خفيفة 

 % 3.33 1 % 1-5 متوسطة 

 % 26.66 8 % 1> شديدة
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نزف  وفيتامين )د( لدى كل من مرضى    (VIII) الثامن( الفرق بين قيم كل من العامل  2-4شكل )

 ومجموعه السيطرة. الدم الوراثي

فعادة تعود إلى النقص الحاصل في مستوى العامل    A  نزف الدم الوراثيأما سبب اإلصابة ب       

(، وأجمعت الدراسات السابقة على إن سبب النقص في  Ljung, 1999)   Aالثامن بالنسبة للنوع  

هذه  تصنيع  عن  المسؤول  الجين  في  وراثية  طفرة  حدوث  إلى  يعود  البروتينات  هذه  تصنيع 

نزف  مسؤولة عن اإلصابة ب  (Deletion mutation)البروتينات وأكدوا أيضا بان طفرة الحذف  

الوراثي )  الدم  األخرى  الطفرات  بقية  من  أكثر   ,.Ljung 1995; Fukuda et alالشديدة 

2004 .) 

نتائج دراستنا الحالية الى          ي مستوى فيتامين )د( بين  معنوي ف  انخفاض ود  وجكما اشارت 

الوراثي مرضى   الدم  )  (0.91  ±  12.12)  نزف  االصحاء  األشخاص  مع    ±   30.73مقارنة 

. وكان سبع وعشرون مريضا يعانون  (3-4( والشكل ) 3-4كما هو موضح في الجدول )  (0.54

% وكما  10% وثالث مصابون يعانون من انخفاضا نسبيا وبنسبة  90من انخفاضا شديدا وبنسبة  

 (. 4-4) موضح في الجدول
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( مرضى  4-4جدول  لدى  )د(  فيتامين  نقص  فئات  الوراثي(  الدم  والنسبة    نزف  الحاالت  وعدد 

 المئوية لكل حاله.

 النسبة المئوية  عدد الحاالت  فيتامين د الفئات

 % ng \mL 27 90 20> نقص شديد 

 % ng \mL  3 10 29-21 نقص نسبي 

 

 Anagnostis et)حيث كانت نتائج دراستنا متوافقة مع نتائج العديد من الدراسات السابقة       

al, 2015; Eldash et al, 2017) . 

األطفال  و      لدى  )د(  فيتامين  مصل  حالة  في  بحثت  دراسة  أظهرت  نتائجنا،  غرار  على 

الدم   أن مصل  بالناعور  المصابين    D (OH)25المصابين  األطفال  في  ملحوظ  بشكل  أقل  كان 

 ,Alioglu et alمقارنة بالجنس واألطفال األصحاء المتطابقين في العمر )  نزف الدم الوراثي ب

نزف الدم تفاع معدل انتشار نقص فيتامين )د( لدى األطفال المصابين ب (. يمكن أن يكون ار2012

األطفال   الوراثي لدى  مستقر  غير  حياة  نمط  إلى  والميل  البدنية  األنشطة  انخفاض  عن  ناتًجا 

 (.  Tlacuilo-Parra et al, 2008) نزف الدم الوراثيالمصابين ب 

العائالت مرضى          الوراثيتحمي  الدم  من    نزف  الخوف  بسبب  اآلخرين  األطفال  من  أكثر 

تلف المفاصل والنزيف، وقد يحد هذا السلوك من األنشطة البدنية التي تؤدي الحقًا إلى تقليل مدة 

تعرض األطفال ألشعة الشمس التي تعد المصدر الرئيسي لفيتامين )د(. حيث المصدر الرئيسي  

للت استجابة  الجلد  أنسجة  تخليق  هو  )د(  )لفيتامين  ب  البنفسجية  فوق  لألشعة    320-290عرض 

نانومتر(. ستؤثر عوامل تغير وقت التعرض ألشعة الشمس، والمنطقة، ونفاذ الضوء على كمية  

تكوين فيتامين )د( في الجلد. بعض العوامل المتغيرة المعنية هي درجة تعرض الجلد، والمالبس، 

واقي   واستخدام  اليوم،  من  والوقت  والموسم،  العرض،  واألصل وخط  الجلد،  وتصبغ  الشمس، 

الدهنية   األسماك  وتشمل  )د(  فيتامين  على  تحتوي  التي  الغذاء  مصادر  توفر  قلة  كذلك  العرقي. 

 (. Ginde et al, 2009وصفار البيض وزيوت كبد السمك )
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                                             Liver enzymes  (AST,ALT)  انزيمات الكبد  4-1-3

           

     ( الجدول  في  النتائج  ) (  5-4أوضحت  )   د وجو  (3-4والشكل  معنوي  في   (P>0.05أرتفاع 

لألسبرات   الناقل  الكبد  أنزيم  دم   فيAspartate Transaminase   (AST  )مستوى  مصل 

±   13.744)  مقارنة بمجموعة السيطرة  A  (19.264    ±0.95 )نوع    نزف الدم الوراثيمرضى  

0.38) . 

( لأللنين  5-4جدول  الناقل  االنزيم  من  كل  قيم   )ALT  لألسبرات الناقل  لدى    ASTواالنزيم 

 مقارنة بمجموعة السيطرة. نزف الدم الوراثيمرضى 

 ALT AST المجاميع 

 0.31±   6.371 السيطرة

         A     

13.744  ±0.38  

 A 

 0.74±   7.235 المرضى 

     A      

19.264  ±0.95 

B                

LSD 1.018 4.001 

 

 األرقام تشير الى المعدل ± الخطأ القياسي

 (. (P<0.05تشير االحرف المختلفة إلى وجود اختالفات معنوية كبيرة  ❖

    .(P<0.05)االحرف المتشابهة تشير إلى عدم وجود اختالفات معنوية  ❖

 

 

 

 

 

 

 

( قيم 3-4شكل  في  الفرق  لأللنين    (  الناقل  لألسبرات  ALTاالنزيم  الناقل  لدى    ASTواالنزيم 

 مقارنة بمجموعه السيطرة. نزف الدم الوراثيمرضى 
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، فعند إصابة خاليا الكبد تنطلق وتدهور وظيفتهلى أعتالل الكبد  إويعود سبب هذا االرتفاع          

نسدادات كبدية الى مصل الدم وهذا يؤدي الى ارتفاع مستوياتها، وقد يعود السبب إلى  إاألنزيمات  

( الفايروسي  الكبد  بالتهاب  إصابتهم  جراء  من  خارجية  أو   ,Bruix and Shermanداخلية 

C  (HCV  )ى أصابتهم بالتهاب الكبد الفايروسي من نوع إل. وكذلك يمكن ان يعود السبب  (2011

% من  80ن حوالي  لى تليف الكبد وكذلك أصابتهم بالسرطان أل إ( الذي بدورة يؤدي  HBV)  Bو

 سجمت نا(. وقد  El-Serag, 2011سرطان الخاليا الكبدية مرتبط بالعدوى الفايروسية المزمنة ) 

(، ولم تتفق  Shetty et al., 2015  ؛Zoulim and Bailly, 2012)ن  مدراستنا هذه مع كل  

 (.Mohammed, 2010مع )

لأللنين          الناقل  لألنزيم  ومتقاربة   طبيعية  مستويات  نفسه  الجدول  في  النتائج  أظهرت  وقد 

ALT    (  0.74±    7.235)نزف الدم الوراثيبين مرضى  A  0.31±    6.371) مقارنة باألصحاء  

 Chronicلى حالة يتعرض لها المرضى تسمى بحامل الفايروس المزمن  إو السبب قد يعود    (

Carriers   الحشوية الخاليا  على  يؤثر  وال  فعالة  غير  بحالة  الفايروس  يكون  الحالة  هذه  وفي 

يعود  السبب  ان  أو  بعد  إ  الكبدية،  الفايروس  تصفية  على  الدم  قدرة  اإلصابة  دة  ملى  زمن  من 

بصورة طبيعية على الرغم من عدم أستعمال أي عالج وتقدر هذه الفترة الزمنية بحوالي سنة إلى  

ب  المصابين  للمرضى  بالنسبة  الوراثيسنتين  الدم  بـالنسـبة    نزف  أسـابيع  أربعة  وحـوالي 

 Zhangعي )لألشـخاص غـير المـصابين بهذا المرض وفي هذه الحالة يكون مستوى االنزيم طبي

et al., 2006 .) 

 الكيموحيوية لدى مرضى هشاشة العظام والمناعية المعايير  -4-2

Biochemical and Immunological parameters of osteoporosis patients 

 (  BMD( وكثافة المعادن في العظام )BMIمؤشر كتلة الجسم )  -4-2-1

Body Mass Index (BMI) and Bone Mineral Density (BMD) 

نتائجنا  وجد          خالل  العظام  من  في  المعادن  كثافة  درجة  متوسط  مرضى   BMDأن  لدى 

-4كما هو موضح قي الجدول )السيطرة  هشاشة العظام انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بمجموعة  

 دعمت نتائج دراستنا.  (Neetakumar et al, 2004نتائج )  (.4-4والشكل ) ( 6

من        كل  في  ملحوظ  انخفاض  وجود  الدراسة  أظهرت  لدى    Z-scoreو  T-scoreكذلك 

والشكل  (  6-4كما هو موضح قي الجدول )  صحاءمرضى هشاشة العظام مقارنة باألشخاص األ

(4-4.)   ( العظام  هشاشة  من  يعانون  مريضا  عشرون  ان  وجد  ( T score ≤ -2.5 SDحيث 
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 T-score between –1.0 SD% وعشرة مرضى لديهم بداية هشاشة عظام ) 66.66بنسبة  

and –2.5 SD  (  7-4% وكما موضح في الجدول )33.33( وبنسبة 

( من6-4جدول  كل  قيم   ) BMDو T-scoreو Z-score    مقارنة العظام  هشاشة  لدى مرضى 

 بمجموعه السيطرة.

 مجموعة السيطرة  المرضى  الخصائص 

BMD(g\cm2) 0.799 ±0.022 1.208 ±0.022 

T-score -2.937±0.001 0.804 ±0.004 

Z-score -1.312±0.002 1.662 ±0.041 

 

وعدد الحاالت والنسبة المئوية لكل   T-score مرضى هشاشة العظام تبعا لفئات  (  7-4جدول )

 .فئة

 النسبة المئوية  عدد الحاالت  T-score الفئات

– T-score between العظامبداية هشاشة 

1.0 SD and –2.5 SD 

10 66.66 % 

 % T score ≥-2.5 SD 20 33.33 هشاشة عظام

 

 

1.20825
0.7991250.804166667
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( من4-4شكل  كل  قيم   ) BMDو T-scoreو Z-score    مقارنة العظام  هشاشة  مرضى  لدى 

 بمجموعه السيطرة.

النتائج         الحالية  أظهرت  دراستنا  اليها  توصلت  الجسم  التي  كتلة  مؤشر  في  ملحوظا  ارتفاعا 

 . (16.1± 23.1) مقارنة بمجموعه السيطرة  (1.14± 26.037)العظام  لدى مرضى هشاشة 

تم تقسيم مرضى هشاشة العظام المشاركين في الدراسة حسب التصنيف القياسي لمؤشر كتلة       

 Centers for Disease Control) (CDC)الجسم الذي حدده مركز السيطرة على األمراض 

and Prevention,2009( الطبيعي  الجسم  كتلة  مؤشر  مجموعة  إلى:  ونقص 18(  مريضا( 

 (. 8-4)الجدول مريضا( 12السمنة ) مريضا( وزيادة الوزن و0الوزن ) 

 . مرضى هشاشة العظاملفي فئات مؤشر كتلة الجسم   T(. قيم درجة  8-4الجدول )

 نقص في الوزن Tفئات درجة 

(BMI < 18.5) 

 وزن طبيعي 

(BMI 18.5–24.9) 

 زيادة في الوزن

(BMI > 25.9) 

 هشاشة عظام

T score ≥-2.5 SD 

0(0 )% 13 (65 )% 7(35 )% 

 هشاشة بداية 

T-score between –

1.0 SD and –2.5 

SD 

0(0 )% 5(50 )% 5(50 )% 

 

عند تحليل ارتباط مؤشر كتلة الجسم مع كثافة المعادن بالعظام، وجد أن البدينون يعانون من       

هشاشة أقل وبداية هشاشة العظام، مما يؤكد نتائج الدراسات السابقة، التي كان لوجود مؤشر كتلة  

 ,.Martini et al., 2009; Silva et alفيها تأثير إيجابي على كثافة المعادن بالعظام ) الجسم  

2007; Pagani et al., 2014 .) 

واسع)      نقاش  موضع  العظام  وهشاشة  الجسم  وزن  بين  ، (  Martini et al., 2005العالقة 

الرغم من اقتراح العديد من التفسيرات:  ولكن هذا الموضوع لم يتم توضيحه بالكامل بعد ، على  

بالترتيب  العظام  كتلة  زيادة  مع   ، العظام  على  أكبر  ميكانيكيًا  عبئًا  الجسم  وزن  ارتفاع  يفرض 

الحمل) هذا  وقائيًا    (and RR PY, 2007الستيعاب  عامالً  تمارس  الجسم  دهون  أن  ويبدو   ،

(, عالوة على ذلك ، تعد الخاليا De Laet et al., 2005; Premaor et al., 2010للكسور)
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الشحمية مصادر مهمة إلنتاج هرمون االستروجين ، مما يتسبب في زيادة مستويات المصل لهذا  

مثل    ، الهرمونات األخرى  وأيًضا  تعمل  الهرمون  وقد   ، واألنسولين والبربتين واألميلين  اللبتين 

and RR PY, و بشكل غير مباشر على بانيات العظم ونشاط ناقضات العظم)أ\بشكل مباشر و 

( ، مما يؤدي إلى نمو كتلة العظام. على الرغم من انخفاض معدل انتشار مرض هشاشة  2007

هم مالحظة أنه ليست كل أنواع الدهون مفيدة  العظام في السمنة الموجود في هذه الدراسة، فمن الم

 ,.Fontana et alلكتلة العظام. للدهون تحت الجلد والحشوية تأثيرات معاكسة على بنية العظام )

فقدان  2007 إلى  يؤدي  أن  يمكن  الذي  الجهازي  االلتهاب  تعزيز  الحشوية على  الدهون  تعمل   .)

مثل    العظام لاللتهابات  المنشطة  السيتوكينات  من  متزايدة  بمستويات  ارتباطها  إلى  ،باإلضافة 

TNF  وIL-6 ( العظام  هشاشة  وتعزز  العظام  ارتشاف  من  تزيد  والتي   ،Gilsanz et al., 

2009) . 

على عكس ذلك، تشير أحدث النتائج إلى أن السمنة قد ال تكون مفيدة لصحة العظام. حتى          

الهشاشة، أ لكسر  مهًما  خطر  عامل  يشكل  الجسم  كتلة  ارتفاع  أن  أظهرت  الدراسات  بعض  ن 

 King et  ؛Compston et al., 2011خاصةً لتلك التي تحدث في مواقع أخرى غير الورك ) 

al, 2012 .) 

 فيتامين )د( والكالسيوم في مصل مرضى هشاشة العظام   4-2-2

Serum Vitamin D and Calcium of osteoporosis patients 

معنويا         انخفاضا  وجود  دراستنا  نتائج  لدى    يف  (P<0.05)أظهرت  )د(  فيتامين  قيم  متوسط 

-4( والشكل )9-4مقارنة باألشخاص االصحاء وكما هو موضح في الجدول )الهشاشة  مرضى  

5) . 

( لدى  9-4جدول  الكالسيوم  وايون  )د(  فيتامين  من  كل  قيم  مقارنة  (  العظام  هشاشة  مرضى 

 .بمجموعه السيطرة

 Ca mg/Dl Vit. D ng/ml المجاميع 

 0.078±  9.68 السيطرة

A 

30.73   ±0.54 

A 

 0.071±  4.92 المرضى 

B 

16.13   ±0.58 

B 

LSD 1.023 2.415 
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( من  5-4شكل  كل  لدى  الكالسيوم  وايون  )د(  فيتامين  من  كل  مستوى  في  االختالف  مرضى  ( 

 هشاشة العظام ومجموعه السيطرة. 

لنتائج كل من )و       نتائجنا مماثلة   ,.Alkhenizan et al ؛Ramesh et al., 2013كانت 

وبنسبة  2017 مرضى  سبعة  في  كاف  غير  )د(  فيتامين  كان  حيث  ثالثة  23.33(.  وكان   %

 % من المرضى يعانون من نقص فيتامين )د(.76.66وعشرون مريضا وبنسبة 

        ً انخفاضا وجود  النتائج  أظهرت  ً معنوي  كما  في مصل مرضى    ا الكالسيوم  مستويات  قيم  في 

 ( 5-4( والشكل )9-4هشاشة العظام مقارنة باألشخاص االصحاء وكما هو موضح في الجدول ) 

من األسباب الرئيسية لنقص فيتامين )د( هي سوء التغذية، والحرمان من أشعة الشمس، وما        

فيتامين   تخليق  في  انخفاض  من  ذلك  على  الكلوي    D3يترتب  الهيدروكسيل  وانخفاض  الجلدي 

)  D (OH)25بمقدار   المسنة  الكلى   ,.Tsai et al؛  Gallagher et al., 1979عن طريق 

فيتامين )د( طويل األمد والشديد في البالغين إلى لين العظام وفي األطفال (. يؤدي نقص  1984

العظام يتسم بخلل كيميائي حيوي وعظام نموذجي(، جنبًا إلى جنب   إلى الكساح )اضطراب في 

ونقص  الدم،  في  الكالسيوم  ونقص  الشديد،  الثانوي  الدرقية  جارات  وفرط  المعيب،  التمعدن  مع 

في   وزيادة  الدم  )فوسفات  القلوي  الفوسفاتيز    ؛ Gloth et al., 1995إجمالي 

(McKenna,1992. 

أيًضا          للنساء  الدم إلى قلة األنشطة الخارجية  وقد يرجع انخفاض مستويات فيتامين )د( في 

مع انخفاض التعرض ألشعة الشمس وبسبب عاداتنا في ارتداء المالبس الطويلة، فإن هذا سيمنع  
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شكل النشط وهو الشكل لل( للحث والتحويل  Nair and Maseeh, 2012في الجلد )  (د )فيتامين  

عندما   والفوسفور،  الكالسيوم  مهم المتصاص  فهو  التوالي  على  )د(  لفيتامين  الرئيسي  التخزيني 

ينخفض المستوى يؤدي إلى زيادة هرمون الغدة الجار درقية مما يؤدي إلى انخفاض امتصاص 

 على صحة العظام. الكالسيوم ثم التأثير 

فقد  أم        الكالسيوم  يخص  فيما  )ا  انخفاض  فأن  (  Arthur and James, 2001أظهر  سبب 

المرضى لدى  الكالسيوم  عدم    يعود   نسبة  نتيجة  الطعام  من  الكالسيوم  امتصاص  في  خلل  إلى 

والتي لها دور في توازن    2 D3 (OH)1.25ثم تقل وظيفة الكلى في اإلنتاج    التوازن الهرموني.

يقدر   بما  العظمي  النخاع  من  الكالسيوم  بسحب  الجسم  يبدأ  ثم  الدم  في  )كهربائيا(  الجسم  سوائل 

 مجم(. هذه كمية يصعب تعويضها وبالتالي تحدث هشاشة العظام.  1500-2500)

الكالسيوم في الجهاز الهضمي و       فيتامين )د( يعزز امتصاص  يساعد  من المسلم به اآلن أن 

في الحفاظ على تركيزات الكالسيوم في الدم لتمكين التمعدن المناسب للعظام. فيتامين )د( ال غنى  

ثنائي هيدروكسي  -1،25عنه لنمو العظام وإعادة تشكيلها بواسطة بانيات العظم وناقضات العظم.  

القناة الهضمية   كولي كالسيفيرول، الشكل النشط من مستقلب فيتامين )د( يفتح قنوات الكالسيوم في

من  يزيد  وبالتالي  المعوية،  الخلية  في  للكالسيوم  رابط  بروتين  تكوين  تحفز  أن  يمكن  التي 

 ( الهضمية  القناة  من  الكالسيوم  خلق  Laird et al., 2010امتصاص  يتم  الطريقة،  بهذه   .)

ية كافية  الظروف المثلى لتمعدن العظام. التمعدن في حد ذاته عملية سلبية في الوقت الحاضر بكم

تركيز   ينخفض  قد  )د(،  فيتامين  نقص  )د(. في  وفيتامين  الكالسيوم  هيدروكسي  -1،25من  ثنائي 

كولي كالسيفيرول وسيتوفر كمية أقل من الكالسيوم لتمعدن العظام مما يؤدي إلى فقدان العظام، 

  .( Laird et al., 2010وفي النهاية يؤدي إلى هشاشة العظام )

العديد من الدراسات االستقصائية أن العديد من األشخاص ال يستهلكون الكميات لقد ثبت في           

)د  وفيتامين  الكالسيوم  من  بها  المثلى    .(الموصى  العظمي  الهيكل  لصحة  مهمان  المغذيين  كال 

المتصاص   مهم  )د(  وفيتامين  العظام،  في  المهيمن  المعدن  هو  الكالسيوم  الحياة:  دورة  طوال 

بكفاءة ول بشكل  الكالسيوم  العظام   Wallace et ؛Bailey et al., 2010)مناسب  عمل خاليا 

al., 2013). 

ديهيدروكوليسترول إلى كولي  -7شيخوخة الجلد وقلة التعرض ألشعة الشمس تقلل من تحول       

البنفسجية، والنتيجة هي نقص فيتامين  3كالسيفيرول )فيتامين د   عند   (د )( بواسطة األشعة فوق 

نتيجة النخفاض مستويات    كبار السن. الكالسيوم.  يقلل من امتصاص  نقص فيتامين )د(، بدوره، 



  and Discussion Results  الفصل الرابع: النتائج والمناقشة
 

 58 

الذي يعمل على الحفاظ على مستويات الكالسيوم    -في الدم، يزداد هرمون الغدة الدرقية    الكالسيوم

 . مما يؤدي إلى زيادة ارتشاف العظام -في الدم 

اإلصابة          خطر  زيادة  وبالتالي  العظام  فقدان  إلى  )د(  فيتامين  نقص  عالج  عدم  يؤدي 

عاًما، تليها    30-20الكتلة العظمية في سن    بالكسور، ولكن هذا يتفاقم مع تقدم العمر. تتحقق ذروة

زيادة   إلى  يؤدي  مما  العظمي،  العظم  وظيفة  في  بالعمر  مرتبط  انخفاض  ثم  التوحيد  من  فترة 

 (.Sahota et al., 1999ارتشاف العظم على التكوين وما يترتب على ذلك من فقدان العظام )

قياس مستويات           المهم  أنه من  نؤكد  إليها،  توصلنا  التي  النتائج  في    D(OH)25بناًء على 

المرضى العراقيين الذين يعانون من انخفاض كتلة العظام، بدالً من االعتماد على كثافة المعادن  

 بالعظام وحدها.  

       Osteocalcin and Interleukin-6(IL-6) 6-األوستيوكالسين وانترلوكين 4-2-3

      ( الجدول  خالل  من  الدراسة  نتائج  )10-4أظهرت  والشكل  مستويات 4-6(  مرتفعة    ( 

 . لالوستيوكالسين في مصل دم مرضى هشاشة العظام مقارنة باألشخاص االصحاء

( واالنترلوكين10-4جدول  األوستيوكالسين  من  كل  مستوى  العظام    6-(  هشاشة  مرضى  لدى 

 . موعه السيطرةمقارنة بمج

 IL-6 Osteocalcin المجاميع 

 0.15±   41.75 السيطرة

B 

38.52   ±2.68 

B 

 0.15±   55.34 المرضى 

A 

47.95   ±0.53 

A 

LSD 4.521 6.732 

 

 لى المعدل ± الخطأ القياسيإاألرقام تشير 

 (. (P<0.05تشير االحرف المختلفة إلى وجود اختالفات معنوية كبيرة  ❖

 .(P<0.05)االحرف المتشابهة تشير إلى عدم وجود اختالفات معنوية  ❖



  and Discussion Results  الفصل الرابع: النتائج والمناقشة
 

 59 

 

( األوستيوكالسين وانترلوكين6-4الشكل  قيم كل من  الفرق في  في كل من مرضى هشاشة    6-( 

 العظام ومجموعه السيطرة.  

بين مستوى أوستيوكالسين المصل وكثافة المعادن في العظام  سلبية يوضح هذا وجود عالقة         

(BMD  )  بين االرتباط  توثيق  تم  الحالية.  الدراسة  بالعظام  األفي  المعادن  وكثافة  وستيوكالسين 

   (. et al Singh.201 ,5؛et al Bhattarai., 2014) الدراسات بشكل جيد في 

لدى         العظم.  بانيات  نشاط  زيادة  مع  أوستيوكالسين  من  المرتفع  المستوى  يترافق  قد 

شكل   على  المعتمد  المضغوط  الكالسيوم  ويعرض  للكالسيوم  كبير  انجذاب   αأوستيوكالسين 

جلوتاميك   الكربوكسي  حمض  بقايا  ترتبط  حيث  وتعزز  Glutamic acid  (Glaحلزوني،   )

في   باتيت  لهيدروكسي  في االمتصاص  العظام.  تمعدن  يحدث  الطريقة  وبهذه  العظام،  مصفوفة 

تكوين   انخفاض  إلى  والفوسفور  الكالسيوم  نقص  يؤدي  قد  العظام،  بهشاشة  المصابات  النساء 

يكون   قد  العظام،  تمعدن  معدل  انخفاض  حالة  في  وبالتالي،  هيدروكسيباتيت.  بلورات 

قد يفسر هذا زيادة تركيز أوستيوكالسين في األوستيوكالسين الحر متاًحا للدورة الدموية في الدم.  

مثل  العظم،  ورم  لنشاط  المحددة  العالمة  فحص  يكشف  العظام.  بهشاشة  المصابين  دم  مصل 

إدارة لتحسين  لـ أوستيوكالسين  التنبؤية  العظام بعد   األوستيوكالسين، عن األهمية  مرض هشاشة 

الطمث  وجد (PMO)  انقطاع   . Rosenquist  هو عالمة    (1995)  واخرون أوستيوكالسين  أن 

عن   اإلبالغ  تم  المرتفعة.  العظام  هشاشة  ومتابعة  تشخيص  في  مفيد  العظام  لدوران  واعدة 

 ,.Cabrera et al ؛Verit et al., 2006مالحظات مماثلة من قبل عدد من الدراسات األخرى )

1998 .) 

41.75
38.52

55.34

47.95

0

10

20

30

40

50

60

IL-6Osteocalcin

السيطرة المرضى



  and Discussion Results  الفصل الرابع: النتائج والمناقشة
 

 60 

تجديد العظام من خالل عملية دوران تحدث إعادة تشكيل العظام طوال عمر اإلنسان. يتم          

أنها  على  وتصنف  العظام  لدوران  الحيوية  المؤشرات  باسم  منتجاتها  تُعرف  والتي  العظام، 

العظم   بانيات  تنتج  العظام.  الرتشاف  حيوية  ومؤشرات  العظام  لتكوين  حيوية  مؤشرات 

يعتبر مصل أوستيوكالسين   .(Bolarin et al., 2016األوستيوكالسين، وهو أمر مهم للتكلس )

وعالمة   والتكوين  االرتشاف  يقترن  عندما  العظام  لدوران  صالحة  عالمة  الحاضر  الوقت  في 

محددة لتكوين العظام عند فصل التكوين واالرتشاف. قد يكون األوستيوكالسين متورًطا في تجنيد  

 ,.Ram et alظم سلبي )ناقضات العظم إلى مواقع العظام المشكلة حديثًا، وبالتالي قد يعمل كمن

يمكن استخدام أوستيوكالسين كعالمة لتكوين العظام إلعطاء فكرة عن التغيير في دوران    (.2015

( باالرتشاف  يتعلق  فيما  تطبيعها  يتم  عندما  يلعب Becerik et al., 2011العظام   .)

ات العظم في  األوستيوكالسين دوًرا في ارتشاف العظام وعملية التمعدن، ويشارك في تجنيد ناقض 

 (. Ram et al, 2015مواقع ارتشاف العظام وتكوينها بحيث تعمل كمنظم سلبي )

في مصل   6-كذلك لوحظ من خالل نتائج درستنا وجود ارتفاعا ملحوظا في قيم انترلوكين       

( وكما  0.15±  41.75) السيطرة( مقارنة بمجموعه 0.15±  55.34دم مرضى هشاشة العظام ) 

 . (6-4( والشكل )10-4الجدول ) هو موضح في 

العظام   IL-6  د يع       تمتص  التي  "الكالسيكية"  لاللتهابات  المسببة  السيتوكينات  بين  من 

(Ishimi et al., 1990  وجود في  الدم.  في  وفعالية  وفرة  السيتوكينات  أكثر  أنه  ويعتقد   .)

RANKL  يمكن أن تؤدي السيتوكينات ،TNF-α  وIL-6  وIL-1   إلى انتظام هائل في الخاليا

 (. Lee,2013اآلكلة للعظم وتثبيط أنشطة بانيات العظم )

اإلنترلوكين         مثل  للعظام،  المكروية  البيئة  في  وعامل IL-6و  IL-1)  1و  6السيتوكينات   ،)

 ( الورم  ) TNFنخر  واإلنترفيرون   ،)IFN  خالل من  العظام  تشكيل  إعادة  عملية  على  تؤثر   ،)

(. على مدى  Natale et al., 1997)تنظيم التمايز وكذلك نشاط بانيات العظم وناقضات العظم  

العقود الماضية، تم نشر العديد من التقارير التي توضح أن انقطاع الطمث الطبيعي أو الجراحي  

والعوامل ذات    TNFو   IL-6و  IL-1الخلية من    يزيد من الدم ونخاع العظام ومستويات أحادية

(. على الرغم من هذه المالحظات، ال يزال الجدل قائًما بشأن  Pacifici, 1996)  IL-1Rالصلة  

الحديثة من عدد من   البيانات  أشارت  العظام.  فقدان  في  العوامل  هذه  لكل من  المحددة  المساهمة 

المؤيدة لاللتهابات، سواء في عملية إعادة  المختبرات إلى دور حاسم محتمل لبعض السيتوكينات  

في   العظام  وهشاشة  الطمث  انقطاع  حول  ما  حدوث  في  التسبب  في  أو  الطبيعية  العظام  تشكيل 
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(  2002) واخرون   Rachon (. ومع ذلك، ذكرNatale et al., 1997وقت متأخر من العمر )

إنتاج   عن  ينتج  االستروجين  هرمون  من  الحرمان  الخاليا    IL-6أن  الدم أحادية  من  في  النوية 

في    IL-6أفادوا أن متوسط مستويات المصل من  كذلك  المحيطي في النساء بعد انقطاع الطمث.  

ذكر الشابات.  النساء  من  بكثير  أعلى  كانت  اليأس  سن  بعد    واخرون  Abrahamsenالنساء 

كان مرتبًطا بزيادة كثافة المعادن بالعظام في العمود الفقري القطني في    IL-6  ( أن مصل2000)

 .النساء قبل انقطاع الطمث 

البيانات         أشارت  فقد  مناعيًا،  اضطرابًا  عادةً  تعتبر  ال  العظام  هشاشة  أن  من  الرغم  على 

وبيولوجيا   العظام  بيولوجيا  بين  تداخل  مسارات  إلى وجود  )الحديثة   ,Pfeilschifterااللتهاب 

السيتوكينات Goldring,2003 ؛2003 بها  تنظم  التي  والتفاعالت  اآلليات  من  العديد  هناك   .)

 ارتشاف العظام. 

تنظيم    IL-6يسهم         يعمل    RANKLفي  العظمية.  الخاليا  بشكل   IL-6و  IL-1في  أيًضا 

آليات   بواسطة  العظم  ناقضات  نشاط  تعزيز  على  بشكل  الم  RANKLمباشر  تطيل  قد  ستقلة. 

تثبيط موت الخاليا المبرمج ) (. في Muller,2002مباشر من عمر ناقضات العظم عن طريق 

المنشطة   التائية  الخاليا  تنتج  الذاتية،  المناعة  االلتهابية أو أمراض    RANKLحاالت األمراض 

تعبير   تحفز  أن  يمكن  وكلها  لاللتهابات،  المؤيدة  بانيا  RANKLوالسيتوكينات  العظم  في  ت 

(Hofbauer et al., 1999 .) 

تأثير         يكون  أن    IL-6قد  بحقيقة  الطمث مرتبًطا  انقطاع  بعد  النساء  هو سيتوكين    IL-6في 

يعزز  قد  العظام.  تشكيل  إعادة  في  المشاركة  الخاليا  مع  معقدة  بطرق  ويتفاعل  لاللتهابات  مؤيد 

بواسطة بانيات    RANK-Lبشكل غير مباشر تكّون األرومة العظمية عن طريق زيادة إطالق  

ه إلى  يؤدي  وبالتالي  المتأخرة  التمايز  مراحل  في  العظم  بانيات  تكاثر  من  ويقلل  شاشة العظم، 

 (. Meguid et al., 2013العظام )

السيتوكين         أن  الدراسات  من  العديد  خاليا    IL6أفادت  تنظيم  في  متورط  لاللتهابات  المنبه 

يعمل بشكل مباشر وغير مباشر على زيادة   العظام.  تشكيل  إعادة  دوًرا مهًما في  العظام ويلعب 

يسرع    IL-6( أن  Al-Daghri et al., 2014أو يمنع تكوين العظام. أثبت ) \ارتشاف العظام، و

( أظهر  اليأس.  سن  بعد  النساء  لدى  العظام  أعلى   (Zupan et al., 2012فقدان  تعبيًرا 

 ,.Desai et alلدى النساء بعد سن اليأس المصابات بهشاشة العظام. ذكر ) (IL-6)لإلنترلوكين  

أن  2012  )IL6    .للعظام المعدنية  الكثافة  وعظام  االستروجين  هرمون  مع  سلبي  بشكل  يرتبط 
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يرتبط ارتباًطا سلبيًا بكثافة المعادن في العظام وزيادة مستويات    IL6أظهرت دراسات أخرى أن  

مع ارتفاع معدل دوران العظام واالرتشاف في النساء بعد سن اليأس   IL-6الدورة الدموية من  

(Yasui et al., 2007؛ Abrahamsen et al., 2000 .) 

 IgG, IgMالكلوبيولينات المناعية من نوع  4-2-4

Immunoglobulins type IgG, IgM  

قيم          في  معنويا  فرقا  او  ارتفاعا  وجود  دراستنا  اليها  توصلت  التي  النتائج  أظهرت 

( نوع  من  المناعية  مقارنة  IgG, IgMالكلوبيولينات  العظام  هشاشة  مرضى  دم  مصل  في   )

 (. 7-4) والشكل (11-4)  الجدولبمجموعه السيطرة كما هو موضح في 

المناعية من  11-4)جدول   الكلوبيولينات  قيم  العظام    (IgG, IgM)  نوع(  لدى مرضى هشاشة 

 بمجموعه السيطرة. مقارنة  

 IgG mg/dl IgM mg/dl المجاميع 

 5.26±   1129.167 السيطرة

B 

124.3   ±0.50 

B 

 9.12±  1974.3 المرضى 

A 

418.5   ±2.06 

A 

LSD 121.451 45.121 

  

 لى المعدل ± الخطأ القياسيإاألرقام تشير 

 (. (P<0.05تشير االحرف المختلفة إلى وجود اختالفات معنوية كبيرة  ❖

 .(P<0.05)االحرف المتشابهة تشير إلى عدم وجود اختالفات معنوية  ❖
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الفر7-4)شكل   قيم    ق(  حيث  من  السيطرة  مجموعة  مع  مقارنة  العظام  هشاشة  مرضى  بين 

 .(IgG, IgM) نوعالكلوبيولينات المناعية من 

والتي بينت نتائجها    (et al Almayahi., 2016)   وهذه النتائج تتفق مع نتائج دراسة سابقة      

ومن هذه النتائج  العظام    لدى مرض هشاشةIgG, IgMوجود ارتفاعا ملحوظا في مؤشر كل من  

بينما هناك    .دور مهم في مرض هشاشة العظام   ة واألمراض المزمنةي مراض المناع نستنتج إن لأل

أخرى مستويات et al Cohan-Duke.1985 ,)  دراسة  بان  نتائجها  اظهرت   )IgM IgG,   

 كانت ضمن المعدالت الطبيعية لدى مرضى هشاشة العظام وهذا ال يتفق مع نتائج دراستنا. 

 السيطرة  ة ومجموعنزف الدم الوراثي مرضى و العظام بين مرضى هشاشة مقارنة   3-3

Comparison between patients with osteoporosis and hemophilia and 

the control group  

 BMI                                     Body Mass Indexمؤشر كتلة الجسم  3-3-1

(BMI) 

دراستنا وكما موضح في      نتائج  اع مؤشر  ف ارت  ( 8-4)والشكل  (  12-4)  الجدولأظهرت 

 وهشاشة العظام مقارنة بمجموعه السيطرة.  نزف الدم الوراثي كتلة الجسم في مرضى  
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الجسم12-4)  جدول كتلة  مؤشر  من  كل  قيم   ) BMI    مرضى )د(لدى  الدم  وفيتامين  نزف 

 . وهشاشة العظام مقارنة بمجموعة السيطرة الوراثي

 المجاميع 

 المعايير 

مرضى هشاشة  

 العظام 

نزف الدم مرضى  

 الوراثي 

مجموعه  

 السيطرة

 

LSD 

 

 

BMI 
26.06   ±1.14 

A 

26.01   ±1.18 

A 

22.5 ± 0.32 

B 
1.251 

 Dفيتامين 
16.13   ±0.58 

B 

12.12 ±  0.91 

B 

30.73   ±0.54 

A 
1.524 

 

 

  نزف الدم الوراثي وفيتامين )د( لدى مرضى    BMI كل من مؤشر كتلة الجسم  قيم  (8-4) شكل  

 ومرضى هشاشة العظام ومجموعة السيطرة. 

ارتفاع معدل انتشار مرض هشاشة العظام لدى أولئك الذين لديهم مؤشر كتلة  أظهرت النتائج     

دراسات   من خالل  االختالف  هذا  دعم  تم  السمنة.  بمرضى  مقارنة  طبيعي   El)   أخرىجسم 

Maghraoui et al., 2010; Lloyd et al.,2014) .   

  ا يوفر هيكاًل عظميًا مناسبًا لكتلة األنسجة ممّ   المسارات،ترتبط الدهون والعظام بالعديد من          

تحملها.    الدهنية واألنسولين  األستروجين  األديبونكتين،  اللبتين،التي  الشحمي    األملين   \الخلوي 

تسبب    البطن،وخاصة دهون    الجسم،فإن الدهون الزائدة في    ذلك، في هذا االتصال. ومع  مرتبطة  
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مما يؤدي إلى تقليل قوة    العظام،إنتاج السيتوكينات االلتهابية التي قد تحفز بالتالي على ارتشاح  

من الطفولة حتى سن    بالعظام،يرتبط وزن الجسم بشكل إيجابي مع كثافة المعادن    تقليديا،  العظام.

 الرأيالعديد من الدراسات السابقة تدعم هذا    الهشاشة؛ة تحمي من كسور  البلوغ ويعتقد أن السمن 

(Kanis et al., 1999; Reid,2002 ) . 

في          والنساء.  الرجال  من  كل  في  العظام  كتلة  على  قويا  مؤشرا  عادة  الجسم  وزن  يعتبر 

يرتبط ارتباًطا    الجسم،أو مؤشر كتلة    الجسم،أن زيادة وزن    الدراسات العديد من    أظهرت   الواقع،

إيجابيًا بزيادة كثافة المعادن في العظام وتقليل مخاطر اإلصابة بكسور الهشاشة. التفسير األكثر  

مما يؤدي    العظام،يوًعا لهذه العالقة هو أن كتلة الجسم األكبر تسبب حماًل ميكانيكيًا أكبر على  ش

إلى    .(De Laet et al.,2005)   األكبربالتالي إلى زيادة كثافة المعادن بالعظام الستيعاب الحمل  

الحالة    ذلك،جانب   الجسم  كتلة  الكبير ومؤشر  الجسم  التغذية    التغذوية،يعكس وزن  ويؤثر سوء 

   (.Wu and Du,2016على إعادة تشكيل العظام )  ةمباشربصورة 

وو        عام  على  في  األمراض(  على  السيطرة  )مركز  األمراض  مكافحة  مركز  بيانات  فق 

 المتحدة،البالغين في الواليات   PWH))  الوراثي نزف الدم  للمرضى المصابين ب  بالنسبة  ،2005

حتى   الوزن والسمنة مرتفعاً  انتشار زيادة  % في 54.9وهو معدل أعلى من    %،58كان معدل 

 (. وكان معدل انتشار زيادة الوزن والسمنة بينGerberding et al.,2005السكان العاديين ) 

PWH  وألماني المتحدة  المملكة  في  أيضاً  أعلى  تبلغ  البالغين  معدالت  مع  و 64ا  على  %62   %

الوزن    مت .Wong et al.,2011; von et al.,2016))  التوالي زيادة  انتشار  أن  عن  اإلبالغ 

نزف  كان عادةً أعلى من تلك الموجودة في األوالد غير المصابين ب  PWHوالسمنة لدى األطفال  

الوراثي النزيف    الدم  من  للوقاية  المقيد  البدني  والنشاط  والديهم  قبل  من  المفرطة  الحماية  بسبب 

 . (Young,2012; Ross et al.,2009) الصدمات الناتج عن 

 vitamin D level in blood                   مستوى فيتامين )د( في مصل الدم  3-3-2

serum 

فيتامين           قيم  في  انخفاض  النتائج  دم  ف  (د )أظهرت  مصل  العظام  ي  هشاشة  مرضى 

( مقارنة بمجموعه السيطرة  0.91  ±  12.12)   نزف الدم الوراثي( ومرضى  ±0.58    16.13)

 ( 9-4)والشكل  (12-4)  الجدولوكما هو موضح في ( ±0.54  30.73)
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بين         النتائج وجود عالقة معنوية  العظام لدى  حيث اظهرت  المعادن في  فيتامين )د( وكثافة 

( اجراهما  اللتين  للدراستين  مطابق  وهذا  العظام  هشاشة   ;  Ardawi et al,2010مرضى 

Ardawi et al, 2012 .) 

العظام  ب  (د )فيتامين    قومي         الحفاظ على صحة  توثيق ذلك جيدًا في    الجيدة،دور في  تم  وقد 

ولكن وجود عالقة مباشرة بين مستويات   المواقع،العديد من التحقيقات في مجموعة متنوعة من  

حيث الحظ بعض المحققين    للجدل،ال تزال قضية مثيرة  في العظام    المعادن  وكثافةد(  )فيتامين  

يتمكن آخرون من العثور على أي ارتباط  مهًما،ارتباًطا   لم    et al Ghannam,.1999;)   بينما 

Rassouli et al.,2001) . 

)د           فيتامين  نقص  من  المرضى  يعاني  في    (، عندما  الكالسيوم  امتصاص  انخفاض  فإن 

في   الدرقية  الغدة  من هرمون  سيزيد  بانيات    الدم،األمعاء  ينشط  أن  يمكن  ويحفز   العظم،والذي 

تمايز ناقضات العظم إلى ناقضات عظم ناضجة. تقوم ناقضات العظم بإذابة مصفوفة الكوالجين  

بالعظام. تفسير   العظام،الممعدنة في   يتسبب في فقدان كتلة العظام وانخفاض كثافة المعادن  مما 

انخفاض مصل   بين  للعالقة  الحيا  D (OH)25آخر  نمط  بالعظام هو  المعادن  ة وانخفاض كثافة 

المستقرة. هذا من شأنه أن يسبب فقدان العظام بسبب عدم الحركة وكذلك تقليل التعرض ألشعة  

األشخاص المسنون الضعفاء غالبًا ما يعانون من نقص فيتامين )د( وليسوا    الواقع،في    الشمس.

بدنيًا. ومع   بزيادة ارتشاف    ذلك،نشيطين  الحركة  كتل  العظام،يرتبط عدم  فقدان  إلى  يؤدي  ة مما 

 (.Holick, 2006) العظام

نزف الدم  التي تتناول دور فيتامين )د( في مرضى الدراسات  شحيحة في معلومات هناك            

أبلغت معظم الدراسات السابقة عن ارتفاع معدل انتشار نقص فيتامين )د( لدى هؤالء  الوراثي  .

 .Anagnostis et al.,2015)) األطفالالمرضى خاصة عند 

أظهرت دراسة بحثت حالة مصل فيتامين )د( في األطفال المصابين    نتائجنا،على غرار          

الدم   أن مصل  ب   D (OH)25بالناعور  المصابين  األطفال  بشكل ملحوظ في  أقل  الدم  كان  نزف 

 . (Alioglu et al.,2012) العمرمقارنة بالجنس واألطفال األصحاء المتطابقين في  الوراثي

مصل   تركيزات  أن  إلى  أخرى  دراسة  في    D (OH)  25أشارت  ملحوظ  بشكل  أقل  كانت 

بالمرضى   الوراثيالمصابين  الدم  ارتفاع    نزف  يكون  أن  يمكن  األصحاء.  باألشخاص  مقارنة 

ب المصابين  األطفال  لدى  )د(  فيتامين  نقص  انتشار  الوراثيمعدل  الدم  انخفاض    نزف  ناتًجا عن 

إ والميل  البدنية  المصابين  األنشطة  األطفال  لدى  مستقر  غير  حياة  نمط  تحمي    .بالناعورلى 
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ب المصابين  الوراثيالعائالت  الدم  تلف    نزف  من  الخوف  بسبب  اآلخرين  األطفال  من  أكثر 

مدة   والنزيفالمفاصل   تقليل  إلى  الحقًا  تؤدي  التي  البدنية  األنشطة  من  السلوك  هذا  يحد  وقد 

لفيتامين   الرئيسي  المصدر  تعد  التي  الشمس  ألشعة  األطفال   ,.Eldash et al)   (د )تعرض 

2017) . 
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Conclusions                                                            االستنتاجات                                    

ان   .1 وجود  حيث  الهيموفيليا  مرضى  بين  الجسم  كتلة  مؤشر  من  ارتفاع  هم  المرضى  معظم 

أصحاب الوزن الزائد او البدينون. على العكس من مرضى هشاشة العظام حيث وجود انخفاض  

   نسبة اإلصابة بالمرض بين األشخاص البدينون

بمؤشر كتلة الجسم،    ة كبيربصورة  استنتجنا من هذه الدراسة أن كثافة المعادن بالعظام مرتبطة   .2

لجسم المنخفض لديهم عامل خطر أكبر لإلصابة بهشاشة  حيث كان المرضى ذو ي مؤشر كتلة ا

  العظام والكسور من أولئك ذوي مؤشر كتلة الجسم الطبيعي. 

 . حيث وجد ان نقص فيتامين  )د(لمرض هشاشة العظام والهيموفيليا ارتباطا كبيرا بنقص فيتامين   .3

وبنسبة  في  %    90بنسبة  شائعا  )د( الهيموفيليا  هشاشة  66. 76مرضى  لدى مرضى   %

 . العظام

مع كثافة المعادن في   6بين األوستيوكالسين وانترلوكين  سلبية  استنتجنا من الدراسة وجود عالقة   .4

 .العظام لدى مرضى هشاشة العظام

لكبد يؤثر مرض الهيموفيليا في معايير أنزيمات الكبد حيث تم تأشير أرتفاع مستويات أنزيمات ا .5

  مما لهُ عالقة قوية بتأثير وظائف الكبد في هذه األمراض.

دراستنا وهذا دليل على نتائج  لم نعثر على أعمار متقدمة لمرضى النزف الدم الوراثي من خالل   .6

  كثرة الوفيات المبكرة للمرضى. 

تأثير سلبي في تفاقم    المناعية واالمراض المزمنة   لألمراض   ن  إ كذلك استنتجنا من هذه الدراسة   .7

  . مرض هشاشة العظام لدى المرضى
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Recommendations التوصيات                                                     
        

 وفقآ لنتائج الدراسة الحالية نوصي بأستكمال البحث بالمواضيع ذا ت العالقة في هذا المجال ومنها: 

الهيموفيليا    العراق حولأجراء دراسات موسعة تشمل جميع محافظات   -1 كونه أحد  Aنوع  مرض 

لفيتامين   المهمة وإعطاء رعاية إضافية  الوراثية  تقيم مستوياته وعالجه   )د(ااْلمراض    من حيث 

 للمرضى الذين يعانون من اضطرابا ت النزف الوراثي.  إدارات جيدةوكذلك توفير 

إلصابة   -2 تعرضهم  وإمكانية  الهيموفيليا  مرضى  لدى  الكبد  انزيمات  مستويات  الرتفاع  نظرا 

بأمراض الكبد المزمنة او اصابة فايروسية او سرطانات كبدية بسبب عمليات نقل الدم التي تجري  

األسبا  ،لهم فترة  ولهذه  بين  العالج  تحت  المرضى  لجميع  الكبد  وظائف  فحوصات  تقييم  يجب  ب 

 .وأخرى ومتابعة حالة خاليا الكبد وتقدم المرض لديهم

 ة العظام مثل شدراسة العوامل الفسيولوجية األخرى التي قد تكون لها عالقة بمرض هشا -3

 Hydroxyproline وosteoprotogerin . 

فيتامين   -4 نقص  انتشار  بفحص  التعرف    )د( يوصى  أجل  من  العظام  هشاشة  وانتشار  والكالسيوم 

لمخاطر   المعرضين  المرضى  والتعاملعلى  بشكل    عالية،  وعالجهم  المرضى  من  المزيد  مع 

وأكثر   أسرع  بشكل  عليهم  السيطرة  أجل  من  كذلأسرع  تثقيف    كإرضاًء.  الضروري  من  يبدو 

ألشعة  التعرض  فترات  وزيادة  المناسب  البدني  والنشاط  الصحية  التغذية  حيث  من  المرضى 

      الشمس. 

في الدم كغرض فحص للكشف   6_ األوستيوكالسين واالنترلوكيننقترح أنه يمكن استخدام مستوى   -5

  مرضى.الفي  (العظام هشاشة  العظام وبدايةهشاشة )عن حاالت انخفاض كتلة العظام 
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Summary 

       This study was conducted in the Department of Biology department- 

College of Science\Al-Qadisiya University, in cooperation with the 

laboratories of Al-Diwaniyah Teaching Hospital and the Center for 

Genetic Blood Diseases, in Al-Diwaniyah patients who are affiliated to 

the Diwaniyah Health Department and some private laboratories. Bones 

of both sexes by (9) males and (21) females, their ages ranged between 26 

to (15) males and (15) 75 years. They were compared with the healthy 

group, which included 30 female individuals, their ages also ranged from 

10 to 70 years, The samples were collected during the period from 

October 2020 to March 2021, where (5) ml of venous blood was 

withdrawn for both healthy and sick people.  

         The samples were placed in Gel and Clot Activator Tubes for 

biochemical examinations that include liver enzymes, the enzyme that 

transports alanine and the enzyme that transports aspartate. And vitamin 

D for hemophilia type A patients, calcium, vitamin D, interleukin-6, 

osteocalcin, and IgG and IgM immunoglobulins for osteoporosis patients. 

In addition, 2 ml of venous blood was drawn from healthy and hereditary 

hemophiliacs, which was transferred to tubes containing 0.2 ml of sodium 

citrate anticoagulant for the purpose of estimating the concentration of 

clotting factor VIII (F.VIII). The data was taken for both patients and 

healthy subjects, and each of the patients was divided into two groups 

according to the type of disease, patients with hereditary hemophilia type 

A and patients with osteoporosis, and the study reached the following 

results: - 

• The results showed a significant decrease in the level of factor VIII in 

hereditary hemorrhagic disease (0.068 ± 0.0027) compared to healthy 

people (125.46 ± 0.75). 
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• The results showed a significant increase in body mass index (BMI) in 

hemophilia patients (26.01±1.18) and osteoporosis patients (26.037±1.14) 

compared to the control group (23.1±16.1). 

• The results showed a significant decrease in vitamin D levels among 

hemophilia patients (12.12 ± 0.91) and patients with osteoporosis (16.13 

± 0.58) compared to the control group (30.73 ± 0.54). 

• The results showed a significant increase in the level of AST in 

hemophilia type A patients (19,744 ± 0.38) compared to the control group 

(13.744 ± 0.38). While it showed normal and close levels of the alanine 

transporter enzyme ALT among patients with hemophilia A (7.235 ± 

0.47) compared with the control group (6.371 ± 0.31). 

• The study showed a significant decrease in BMD (0.022 ± 1.20825), T-

score (-2.9375 ± 0.001) and Z-score (-1.3125 ± 0.002) in patients with 

osteoporosis compared to the control group, as the BMD values were 

(0.799125 ± 0.022) and T-score (0.804167 ± 0.004) and Z-score (1.6625 

± 0.041), respectively. The results also showed a positive effect of body 

mass index on bone mineral density (BMD) for patients with 

osteoporosis. 

• The results showed a significant decrease in the serum calcium level for 

osteoporosis patients (4.92 ± 0.071) compared to the control group (9.68 

± 0.078). 

• The study showed a significant increase in osteoporosis patients in both 

Interleukin-6 (55.34 ± 0.15) and Osteocalcin (47.95 ± 0.53) compared to 

the control group (41.75 ± 0.15) and (38.52 ± 2.68) on straight. 

• The results of the study showed a significant increase in the level of 

IgM immunoglobulins (418.5 ± 2.06) and IgG type (1974.3 ± 9.12) 
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compared to the control group, as the value of IgM was (124.3 ± 0.50) 

and IgG (5.26 ± 1129.167), respectively. 

 High values of BMI and vitamin D in hemophilia patients and 

osteoporosis patients compared to the control group. 
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