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 الخالصة

م  5102اجريت هذه الدراسة في محافظة ديالى في مدينة بعقوبة للفترة االول من تشرين الثاني 

م و هدفت الدراسة الى تحديد ارتباط امراض القلب التاجي 5102 والى غاية االول من ايار 

Coronary heart diseases(CHD)  ببكتريا الكالميديا الرئويةChlamydia pneumonia 
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 IgGو  IgMوبعض المؤشرات المناعية حيث  تضمنت الدراسة تحديد االضداد المناعية 

(, CHDلبكتريا الكالميديا الرئوية في امصال المرضى المصابين بأمراض القلب التاجي )

( بتقنية (IFN-Y( و االنترفيرون كاما IL-6 وكذلك تحديد مستوى البين االبيضاضي السادس)

-LDL-c,VLDLمع قياس  األليزا وتم أيضا قياس نسبة الكولسترول ,الدهون الثالثية ,

c,HDL-c . 

( عينة من المرضى المصابين بامراض القلب التاجي بعد تشخيصها من قبل 041تم جمع )

مي بحسب المعاير المعتمدة من قبل الطبيب المختص في ردهة االنعاش في مستشفى بعقوبة التعلي

وبنسبة  42وعدد االناث  %28.72وبنسبة  52منظمة الصحة العالمية , اذ بلغ عدد الذكور 

عينة دم من االشخاص االصحاء ظاهريا من العيادة االستشارية  51, وتم جمع  55.02%

وبنسبة  4اث و عدد االن %71وبنسبة  02لمستشفى بعقوبة كمجموعة سيطرة كان عدد الذكور 

سنة بمتوسط  81-50مدى عمري بين  ن, حيث كان عمر المرضى واالصحاء ضم 51%

 سنة , على التوالي . 04.5±85.7سنة ,  05.78±25.4عمر

اظهرت نتائج الدراسة الحالية ان نسبة المرضى الذكور المصابين بامراض القلب التاجي اعلى 

, 21-50 الفئة العمرية, وان معنويا آفارقعلى التوالي مع وجود  %05.4,%54.5من االناث 

على التوالي , وكانت اقل نسبة اصابة  %22.45و %51سنة اعلى نسبة اصابة وبنسبة  20-81

 .  >1.110pويوجد فرقآ معنويا  %4.57سنة وبنسبة 51-01 الفئة العمرية ضمن 

 تارنتا باألصحاء , اذ بلغأظهرت الدراسة ارتفاع االضداد المناعية لبكتريا الكالميديا الرئوية مق

 %21.80كان بنسبة  IgG, اما الضد المناعي  %2.45بنسبة مئوية   IgMنسبة  الضد المناعي 

لدى المرضى  IL-6اظهرت النتائج ارتفاع في ايضا .  مع مجموعة السيطرةمقارنتا 

825.2±055.0 pg/ml 08.2±558.7 مع مجموعة السيطرةمقارنتا  pg/ml مع وجود فرقا

لدى المرضى  INF-Y, و اظهرت النتائج ارتفاع ملحوظ في مستوى  >1.1110pمعنويآ 

تا مع مجموعة مقارن pg/ml 200.0±721.4المصابين بامراض القلب التاجي 

النتائج ارتفاع  اشارت. >1.1110pمع وجود فرقآ معنويآ  pg/ml 78.5±455.0السيطرة

مع  ةمقارن mmol/l 1.2±2.4التاجي  مستوى الكولسترول الكلي في مصل دم مرضى القلب

اشارت النتائج ارتفاع في  . >1.110pويوجد فرقآ معنويآ 1.0mmol/l±5.8مجموعة السيطرة 

مع 1.5mmol/l±1.7 مع مجوعة السيطرةمقارنتا  mmol/l 1.5±0.5مستوى الدهون الثالثية  

انخفاض مستواها  (HDL, اما البروتينات الدهنية عالية الكثافة ) >1.110pوجود فرقآ معنويآ
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 مجموعة السيطرةمقارنتا مع mmol/l 1.5±0.1لدى مرضى القلب التاجي 

(0.7±1.4)mmol/l1.110آ معنوي آوبفرقp< واشارت النتائج ارتفاع في مستو البروتينات ,

 آوبفرقmmol/l( 1.2±5.2( في مصل دم المرضى )LDLالدهنية المنخفضة الكثافة )

 ( كان مستواهاVLDLالبروتينات الدهنية المنخفضة الكثافة جدآ ), اما نسبة >1.110pآمعنوي

 مجوعة السيطرةمقارنتا مع  mmol/l 1.17±1.5في مصل دم المرضى  عالي

(1.0±1.18)mmol/l1.110 آمعنوي آوبفرقp< . 

 

 


