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 الخالصة 

اجريتته هتتلد الدراستتة بهتتدف  تستتليى الضتتوء علتتى بعتتي الجوانتتب المناعيتتة والدمويتتة          

للمتدة متن  والبايوكيميائية عند النساء الحوامل اللواتي ترددن الى مستشفى البتتو  للنستائية وافافتا 

امرأة منها حامل من األصحاء  01امرأة.  041حيث تم اختيار  4102الى آيار  4102تشرين افو 

امتترأة ريتتر حامتتل  01و 40.62ستتنة بمتوستتى عمتتر   71-01ظاهريتتا تراوحتته اعمتتارهن بتتين 

 والتتتي تم تتل مجموعتتة ستتيطرة  41.07ستتنة بمتوستتى عمتتر   71-01تراوحتته اعمتتارهن بتتين 

(Control)لدراستة المناعيتة قيتاس مستتو  كتل متن . شتمله ا   (IL-2,IgA, IgG, IgM, C3, 

C4) تقتتدير كتتل متتن   فتتي المصتتل. امتتا المتغيتترات الدمويتتة فشتتمله (WBC, neutrophils, 

monocytes, lymphocytes, RBC, Hb, PCV, platelets)  امتا المتغيترات البايوكيميائيتة

( وقتد  (ALT, AST, ALP, total bilirubin, BUN, creatinine, glucoseفشتمله تقتدير 

 توصله الدراسة إلى النتائج اآلتية :ـ

 ,IL-2, IgA) ( في مستو  كل منP<0.001أظهرت النتائج وجود انخفاض معنو  )         

IgG, C3,C4 .كتلل  وجتد انخفتاض   ( فتي مصتل النستاء الحوامتل مقارنتة متع مجموعتة الستيطرة

مصتتل النستتاء الحوامتتل مقارنتتة متتع مجموعتتة الستتيطرة.  فتتي IgM( فتتي مستتتو  P<0.05معنتتو  )

 ,WBC, neutrophils ( فتي مستتتو  كتتل متتن )P<0.001ايضتا وجتتد هنتتاف ارتفتتا  معنتتو  )

(monocytes كما وجتد انخفتاض معنتو   .في مصل النساء الحوامل مقارنة مع مجموعة السيطرة

(P<0.001في مستو  كل من ) ((Hb, PCV, platelets نساء الحوامتل مقارنتة متع في بالزما ال

( فتتي مستتتو  كريتتات التتدم P<0.05وجتتد انخفتتاض معنتتو  ) مجموعتتة الستتيطرة. فضتتال عتتن  لتت 

كمتا اظهترت النتتائج عتدم  في بالزما النساء الحوامل مقارنة مع مجموعة الستيطرة. RBCالحمراء 

فتي  (ALT, AST, total bilirubin)( فتي مستتو  كتل متن P>0.05معنتو  ) وجتود اختتالف

  ALP  مصتتل النستتاء الحوامتتل مقارنتتة متتع مجموعتتة الستتيطرة. وستتجل انتتزيم الفوستتفتيزالقاعد 

( فتتي مصتتل النستتاء الحوامتتل مقارنتتة متتع مجموعتتة الستتيطرة. ووجتتد P<0.001ارتفاعتتا معنويتتا )

فتي   creatinineوالكريتاتينين  BUN ( في مستو  كتل متن اليوريتا P<0.001انخفاض معنو  )

( في P<0.001وأخيرا وجد انخفاض معنو  ) .مل مقارنة مع مجموعة السيطرةمصل النساء الحوا

 .في مصل النساء الحوامل مقارنة مع مجموعة السيطرة glucoseمستو  الكلوكوز 

 


