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 ملخص الدراسة

 Treponemaالسففف لس هفففو مفففرن ياتقفففط جاسفففيا بوسفففا ة بكتريفففا اللولبيفففة ال فففاحبة         

pallidum   ويصاف اما مكتسب او والدي . أجريت هذه الدراسة في المركفز الفو اي لاقفط الفدم

 13اب  الفى  3في بغداد خالل جزء عملي اشفتمط علفى المر فى المفراجعين للمركفز  للمفدة مفن 

اصففحاء هاهريففا مففن كففال الجاسففين   31مريضففا و  01تضففمات الدراسففة .  5134كففانون االول 

 ساة. 20إلى  54بمعدل عمر من 

جمعففت عياففات المر ففى مففن وحففدة ال ايروسففات بوسففا ة متخصصففين الففذين شخصففوا           

الحففاالت المر ففية . تضففمات المعلومففات الديمغرافيففة العمففرن الجففاس والعاففوان. اههففرت نتففا   

( سفاة 2..1 (41± 7.14,الخطف  المعيفاري ,االنحفرا  المعيفاري ±معدل العمفر الدراسة الحالية 

من المر ى كفانوا  فمن ال  فة  (%2.9)ساة(  كما اههرت الاتا   ان  20-54في المر ى)من 

و نسفبة ال  فة  ن (%40) ساة ( هفي  41-13وكانت نسبة ال  ة العمرية ) ساة( ن 11-53العمرية )

عفالوة   %12.8) .سفاة ( هفي ) 61-23و ال  ة العمرية )(%44.3) ساة ( هي  21-43العمرية )

ساة  61-.3من متبرعي الدم العراقيين تتراوح اعمارهم من  74610)على ذلك ان ما مجموعه )

و    مفن المصفابين بفالمرن (769) عر وا الكت ا  االصابة بمرن الس لس نوان مفا مجموعفه

  (%2.1)باسفبة 16وكان عدد االناث هو  (%97.9)باسبة753) كان عدد المصابين من الذكور)

( وتم فحصهم  من 067مصاب من المجموع الكلي للمصابين ) 01.من ناحية اخرى  تم اختيار 

ففي مجموعفة المر فى عفن  IL-2بعض المؤشفرات المااعيفة  واههفرت الاتفا   ازديفاد مسفتوى 

  الخطفف  المعيففاري  ,االنحففرا  المعيففاري  ±مسففتوى مجموعففة السففيطرة .وكانففت قيمففة المعففدل

±64.99) 43.755.01, pg/ml  (و) 52.94 ±  39.69, 12.55 pg/ml ( علفى التفوالي ولفم

 IL-10يالحظ وجود فروق معاية احصا ية  بين كال المجموعتين. فضال عن ذلفك ازداد مسفتوى 

االنحرا  المعيفاري  ±في مجموعة المر ى عن مستوى مجموعة السيطرة .وبلغت قيمة المعدل

 1..07 252.36, 377.47 ±و  pg/ml  1804.20 , 215.64  559.10 ± لخط  المعياريا ,

pg/ml بياما كان مسفتوى  . على التواليIFN-γ  االنحفرا    ±اقفط ففي المر فى وكفان المعفدل

عن المستوي في مجموعة  pg/ml ) 61..5 ( 201.38 ± 239.35,الخط  المعياري  ,المعياري

 IgG.فضفال عفن ذلفك كفان مسفتوى  pg/ml .2..0 291.49 ±  248.51,السيطرة الفذي بلف   

 ,االنحفرا  المعيفاري  ±في كال المجموعتين )المر ى والسفيطرة ( عاليفا ن بلغفت قيمفة المعفدل 



و كانت لمجموعفة  pg/ml 14.15  ,.5.0.3  ± 52.66.لمجموعة المر ى   الخط  المعياري

لذلك ال يوجد فرق معاوي احصا ي بين كال  ,  pg/ml 108.41 545.43 ±  .5..61السيطرة 

الخطف   ,االنحفرا  المعيفاري  ±كفذلك بلغفت قيمفة المعفدل  )P value) 1.366  =   المجموعتين

و كانفت  ,  pg/ml 8.43 01.20±     353.13في مجموعة المر ى  IgM المعياري لمستوى

وجفود ففرق معافوي  ممفا يفدل علفى pg/ml   9.88 ,53.63421±  21.76لمجموعفة السفيطرة 

 ,االنحرا  المعياري  ±المعدل (. بلغت قيمة P value=1.113 ) احصا ي بين كال المجموعتين

بيامفا  pg/ml 3.14  ,26.34    112.22±في مجموعفة المر فى C3الخط  المعياري لمستوى 

لمجموعة السيطرة. وهذا يعاي وجود فرق معاوي  pg/ml   17.41,  7.79  147.76 ± كانت 

االنحفرا    ±المعفدل قيمفة وصفلت  اخيفرا(. P value) =1.114 احصا ي بين كلتا المجموعتين

 pg/ml 1.00 8.4 , 22.76 ± في مجموعة المر ى   4Cالخط  المعياري لمستوى ,المعياري 

. مما يدل على وجود ففرق  pg/ml 2.41   12.15,  34.4 ±بياما كانت  في مجموعة السيطرة 

 (.P value) =1.112 معاوي احصا ي بين كلتا المجموعتين

   

 

 

 

 

 


