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  ت في مدینة كركوكاضهمجلالتأكسدي في الحوامل ا اإلجهادراسة مستوى د
  3 د.زید محمد مبارك المهداوي 2د.صالح محمد رحیم العبیدي  1لیلى عبد الستار صادق لیالني 

  ، العراق تكریتقسم علوم الحیاة ، كلیة التربیة ، جامعة تكریت ،  2،  1
  ، العراق تكریتقسم علوم الحیاة ، كلیة العلوم ، جامعة تكریت ،  3

  المستخلص
سنة ممن راجعن صاالت الوالدة ومراكز رعایة  )45-16(  تراوحت أعمارهن اتمجهض من سیداتدم ة عین100)( عجمتضمنت الدراسة الحالیة 

سیطرة مجموعة حدیثات الوالدة كعینة دم اخرى من سیدات  )30( باإلضافة إلى  )2011-2010(  للسنتیناألمومة والطفولة في مدینة كركوك 
 Malodialdehyde سیطرة ثانیة . تم تقدیر المالوندالیهایدمجموعة من الحمل ك 14-16حوامل في األسابیع سیدات من  عینة دم )30( أولى و 

 االلبومینو  Peroxynitrite وجذر بیروكسي نتریت Glutathione peroxidase وكلوتاثایون بیروكسیدیز Glutathione والكلوتاثایون
Albumine  البولیك باالضافة الى حامضUric acid  في النساء المجهضات المالوندالدیهاید  تركیز ارتفاعأظهرت النتائج  .دمالفي مصل

. وسجل ایضا جذر بیروكسي نتریت ارتفاعا معنویا مقارنة مع مجموعة السیطرة االولى السیطرة مجموعتيمقارنة مع  )p< 0.05(  معنویا ارتفاعا
انخفاضا معنویا  سجل بیراوكسیدیزوالكلوتاثیون  ةالسیطر  مجامیع معنویا لدى النساء المجهضات مقارنة مع انخفاضافقد سجل  Gpx الكلوتاثیونأما 

م یالحظ ولالسیطرة الثانیة  مجموعةمعنویا لدى المجهضات مقارنة مع  انخفاضا البولیك حامضفي حین سجل مقارنة مع مجموعة السیطرة االولى 
  المدروسة.الثانیة  السیطرة ومجموعة لنساء المجهضاتبین ا في االلبومینوجود فرق معنوي 

 المقدمة:
یعد اإلجهاض من المشاكل السریریة المحبطة والخطیرة لكل من 
األطباء والمرضى على حد سواء ویقود إلى اضطرابات نفسیة 
واقتصادیة وأسریة للنساء المجهضات ، ویعرف بأنه فقدان أألم الحامل 

غم أو أقل قبل حلول األسبوع العشرین  500للجنین الذي یزن حوالي 
في حین تزداد فرص الحمل عندما یتجاوز عمر الجنین  ،من الحمل

األسبوع الرابع والعشرین في المملكة المتحدة إلى األسبوع الثامن 
وقد أشارت  .والعشرون في معظم دول العالم المتقدمة بضمنها الهند 

%من حاالت 10-15 أن WHOتقاریر منظمة الصحة العالمیة 
% 50-30 بأن وجماعتها] 2 [أشارت ] 1[ الحمل تنتهي باإلجهاض

 Fetus من حاالت فقدان الحمل تحدث في وقت انغراس الجنین

implantation یضاف إلى ذلك  .قبل نهایة الثلث األول من الحمل
% من حاالت فشل الحمل المبكر ترتبط  50-60فأن مابین 

 باالختالالت الكروموسومیة فضال عن أمراض األم مثل السكري
Diabetes mellitus،  التخثر المكتسبAcquired 

thrombophilia االضطرابات المناعیة ، Immune disorders 

وبعض األسباب التشریحیة والهرمونیة والعوامل الخارجیة مثل التدخین 
. ] 5،  4، [ 3 ، والتعرض لإلشعاعات وأنواع التلوث البیئي األخرى

لدهن أرتبط وبیرو كسدة ا )اإلجهاد التأكسدي( أن ضرر الجذور الحرة 
 كمسببات مرضیة للعدید من الحاالت الفسلجیة ، المرضیة و السریریة

.ینشأ اإلجهاد ألتأكسدي من خالل 7]، 6[ بضمنها الحمل وتعقیداته
 Reactive oxygenزیادة إنتاج أصناف األوكسجین الفعالة 

species  أو بسبب العجز في مضادات األكسدة الدفاعیة ، ویتطور
  C كنتیجة للنقص في تناول مضادات األكسدة كفیتامینهذا العجز 

(Ascorbic acid(  وفیتامینE  )tocopherol - α أو النقص في (
 SOD (Superoxide معدل تخلیق األنزیمات المضادة لألكسدة مثل

dismutase(  أوGPX  )Glutathione peroxidase وقد .(

تخدامه الواسع یتسبب العجز في مضادات األكسدة أیضا عن طریق اس
 وفي الزجاج In vivo أظهرت البحوث داخل جسم الحیوان ] 8،  3 [

In vitro  بأنه خالل الثلث األول من الحمل الطبیعي عند اإلنسان
یتحدد تجهیز المشیمة لألوكسجین بدال من تسهیله إلى الجنین خالل 

وأن هذه الظاهرة . ] [Organogenesis 9مرحلة تكوین األعضاء 
یة ضمسیطرعلیها جیدا لتوفیر التوازن الدقیق بین متطلبات الجنین االی

ومشیمته والخطر المحتمل من اإلجهاد التأكسدي . أن قلة األوكسجین 
الفسلجیة في الثلث األول من الحمل تحمي الجنین من االثار الضارة 

لجذور األوكسجین الحرة عالیة  Teratogenic effect والماسخة
بالنتیجة ، فدخول دم األم المتزاید ، في حالة فشل  ]10،7 [التفاعل 

الحمل المبكر ، داخل فسح الزغابات الداخلیة له تأثیران على الجنین 
والمشیمة . األول هو التأثیر المیكانیكي المباشر على الزغابات والثاني 

بوساطة  هو الضرر غیر المباشر وواسع النطاق لألرومة الغاذیة
وقد ] [Apoptosis 13, 12,11 دة الموت الخلوياألوكسجین وزیا

تحث هذه المیكانیكیة في معظم حاالت اإلجهاض في الثلث األول من 
یظهر ومن خالل ما تقدم بأن اإلجهاد التأكسدي یمكن .  ]6[الحمل 

أن یساهم كعامل في اإلجهاض الذاتي لذا فأن حمایة األم الحامل من 
 –والحفاظ على توازن المواد المؤكسدة خطر أنواع األوكسجین الفعالة 

مضادات األكسدة یعد سبیال ناجحا للحفاظ على األم وجنینها 
  والحصول على حمل ینمو ویتطور بشكل سلیم .

 : وطرائق العمل المواد
عینة دم من  )30(ینة دم من السیدات المجهضات و) ع100جمعت (

) 30(  و أولىوالدة طبیعیة كمجموعة سیطرة  السیدات اللواتي ولدن
 إلى) 14( األسبوعالنساء اللواتي استمر حملهن من عینة دم من 

كمجموعة سیطرة ثانیة. وتم الحصول على عینات الدم  )16( األسبوع
 أنابیب. وضع الدم في  ) مل10الوریدي من الورید العضدي بحجم (
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في درجة  و ترك EDTA) خالیة من Disposable tubesاختبار (
بوساطة جهاز الطرد  ) دقائق ثم فصل الدم10حرارة المختبر لمدة (

دورة في الدقیقة وبعدها تم  3000) دقائق بمعدل 5المركزي لمدة (
وتجزئته في  Micropipetteباستخدام الماصة الدقیقة  سحب المصل

العینات وحفظها  ) ثم ترقیمEpendorff tubesابندورف ( أنابیب 3
ْ لحین 20-درجة حرارة (في  الفحوصات الالزمة والتي  إجراء)م

 والكلوتاثیون[15]والكلوتاثیون] [المالوندالدیهاید تراكیزتضمنت تقدیر 
 18[ األلبومینوتركیز ] 17 [ وجذر بیروكسي نتریت]16 [بیروكسیدیز

  في مصل الدم .]20، 19 [ وحامض البولیك]
   Results and discussion:النتائج والمناقشة

  تقدیر فعالیة المالوندالدیهاید في مصل الدم:
Determination of malondialdehyde in blood serum 

بأن مجموعة السیدات المجهضات اظهرت  )(1تشیر نتائج الشكل 
 ) في تركیز المالوندالدیهاید في مصل الدم p<0.05( ارتفاعا معنویا 

 ) مقارنة مع مجموعة السیطرة االولى لترملي مول /  0.65+7.28(
 و )ملي مول / لتر 2.2+0.12والتي سجلت ( )الوالدات الطبیعیة(

 التيمجموعة السیدات المستمرات بالحمل كمجموعة سیطرة ثانیة و 
  .ملي مول / لتر) 2.08 +0.19(  بلغت

  
  ) تقدیر المالوندالدیهاید في مصل الدم1الشكل (

ارتفاع معنوي في  الحظاذ ]21[تتفق نتائج دراستنا مع دراسة الباحث 
یهاید لدى مجموعة السیدات المجهضات وقد كانت الدتركیز المالون

) مقارنة مع مجموعة السیدات الغیر ملي مول / لتر 1.15 + 0.05(
) ، وكذلك تتوافق نتائج ملي مول / لتر 0.05+  0.02( الحوامل 

. أن تنامي  ] 3[ مع عدد من الدراسات االخرىالدراسة الحالیة 
االجهاد التأكسدي في المشیمة أثناء توطید الدوران بین االم والجنین 

فاالجهاض الذاتي  ]22، 8 [یمكن ان یسبب فقدان الحمل مبكرا
واشار عدد من  یصاحب بتحطم واسع لمیزان مضادات االكسدة

دورا مهما عند المریضات  عباالجهاد ألتاكسدي یلالباحثین بأن 
 ] 25 [لقد اشار  ] 24،23[ باالجهاض المتكررغیر معروف السبب

بأن هناك زیادة عددیة في الخالیا البیضاء متعددة اشكال  وجماعته
 السوبر اوكساید جذرالنواة اثناء الحمل مما ینجم زیادة في معدل تولید 

ن یغیر من الى ذلك فاالجهاد التأكسدي یمكن اا، یضاف السالب 
 Expression of cytokinesتعبیر مستلمات السایتوكینات 

receptors في المشیمة و Vascular endothelial cells, 

Cytotrophoblas 26[والعضالت الملساء[.  

ارتفاع مستوى المالوندالدیهاید في مصل السیدات والسبب یعود الى ان 
بفایروس  المجهضات یمكن ان یتم بسبب التلوث البایولوجي

)HCMV (Human cytomegalovirus مثل  والتلوث الكیمیاوي
amines Aromatic  والتلوث بالكلورChlorides ] 27 [ تتعرض .

االم الحامل الى العدید من المواد الكیمیاویة كاالدویة والمواد المضافة 
التي  لالغذیة والملوثات البیئیة ویصل الجنین باالم بوساطة المشیمة

 الذائبة في الدهون من خاللها وبسهولة المواد الكیمیائیة الغریبةینتقل 
والمعروف ان المشیمة لیست حاجز للمركبات الغریبة ولهذا فالمؤثرات 

  .] 28[ البایولوجیة الخارجیة تؤثر في تطور ونمو الجنیین
 Determination of الكلوتاثیون في مصل الدم: تقدیر تركیز

GSH concentration in Blood Serum : 
في مجامیع السیدات  الكلوتاثایون تركیز )2(یالحظ من الشكل 

انخفاضا ) وأظهر µmol/L 2.47 +0.22المجهضات حیث بلغ (
التي  )الوالدات الطبیعیة( مع مجموعة السیطرة االولى  مقارنة معنویا

مع مجموعة  وأنخفاضا معنویا )µmol/L 5.40+0.03سجلت (
 7.4+0.81( السیطرة الثانیة السیدات المستمرات بالحمل حیث بلغ 

µmol/L .(  
ینخفض تركیز الكلوتاثایون من جراء الضرر الحاصل من تلف 

 Superoxide االنسجة نتیجة النخفاض الوظیفة الدفاعیة لكل من

dismutase ,Catalase  بسبب زیادة نفوذیة الغشاء الخلوي وفقدان
مع النمو  GSHات الموجودة داخل الخلیة. وتتغایر مستویات االنزیم

وحاالت التغذیة وتوازن الهرمونات ، كما تختلف مستویاته زیادة او 
نقصان عن حدوده الطبیعیة في المصل اعتمادا على الحالة التي یمر 

  . بها الجسم ونوع المرض كامراض الكبد
  

  
  مفي مصل الد الكلوتاثیون تركیز) تقدیر 2(شكل

توافق نتائج دراستنا مع نتائج تلشیخوخة وداء السكري واالجهاض. وا
مستوى  انخفاض الذي اشار الى ان وجماعته ] 24 [ الباحث

فقدان الحمل ك في الحوامل والذین ترافقت معهم نتائج سیئة الكلوتاثیون
 الكلوتاثیون ضفانخا بسبب یحدث االجهاض المتكرر)( المتكرر 

الى حصول التهاب حاد في بطانة الرحم ویحدث بنفس الوقت  ویؤدي
 مقارنة بالسیطرة یا الدم البیضخالتنشیط  ةسببمحالة استجابة مناعیة 

[ 29].  
 Determination of تقدیر كلوتاثیون بیروكسیدیز في مصل الدم:

Glutathionperoxydase GPX in Blood Serum 
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بیروكسیدیز في مصل الدم  الكلوتاثیون تركیز تقدیر )3( یظهر الشكل 
لدى عینات الدراسة. اذ یالحظ ان مجموعة السیدات المجهضات قد 

في مصل الدم حیث بلغ  GPXسجلت انخفاضا معنویا في تركیز 
)0.23+ 2.51 U/L مقارنة مع مجموعة السیدات الالتي ولدن والدة (

یدیز دور بیروكس وللكلوتاثیون .)U/L5.23+0.08طبیعیة اذ سجلت (
رئیسي لدعم نقل وتكوین جذر السوبراوكساید السالب وذلك للتقلیل من 

 lipid ومنع بیروكسدة الدهن واختزاله مضار بیروكسید الهایدروجین

peroxidation لغشاء الخلیة ویعمل ككاسح scavanger  للجذور
. ]31، 30 [الحرة التي تعد من االسباب المرضیة للحمل واالجهاض

الذین  وجماعته [32 ]وتتوافق ایضا نتائج الدراسة مع دراسة الباحثون 
في  الحمر والبالزما كریات الدمفي  GPXاظهروا انخفاض فعالیة 

النساء المجهضات مقارنة مع النساء المستمرات بالحمل والنساء الغیر 
  الحوامل.

  
  مالدز في مصل تقدیر فعالیة الكلوتاثایون بیروكسیدی )3( الشكل 

  تقدیر جذر بیروكسي نتریت في مصل الدم :
Determination of peroxynitrit radical in blood Serum 

السیدات  نتریت لدى مجموعة جذر بیروكسي ) تركیز4( یظهر الشكل 
اللواتي تعرضن لالجهاض وقد سجلت ارتفاعا معنویا في مصل الدم 

مجموعة السیدات  مقارنة مع )µmol/L 69.81±  1.57( بلغ 
 µmol/L ±2.05( اللواتي ولدن والدة طبیعیة اذ سجلت 

وجماعته  [ 33] دراسة الباحث).تتوافق نتائج دراستنا مع 13.27
بیروكسید ویشكل حیث ان سبب ارتفاع تركیز  وجماعته[34] والباحث

من اسباب االجهاض ویعد من غازات السامة للجذور الحرة  80%
ویرتبط مع االضطرابات الغدیة وعدم كفایة انتاج هرمون البروجسترون 
 من الجسم االصفر والعوامل الذاتیة لالمهات مثل االجسام المضادة

النشاطي المناعي في  الدهون الفوسفاتیة وتمدد بطانة الرحم وتغییر
   اكم الصفیحات الدمویة في عنق الرحم .الدورة الدمویة وتر 

  
  في مصل الدم نتریت بیروكسي جذر كیز) تر 4الشكل (

  األلبومین في مصل الدم : تركیز
Determination of albumin concentration in blood serum  

تركیز األلبومین في مصل دم السیدات قید الدراسة .  )5( الشكل  یبین
المعرضات لإلجهاض  السیدات عدم وجود فرق معنوي بین إذ لوحظ

)3.3+0.89( g/dL دات المستمرات بالحمل مقارنة بمجموعة السی  
)4.2+0.45( g/dL  ربما . و  ]21[ توافق النتائج مع دراسة الباحثتو

تمیل إلى  تركیز األلبومین إلى أن األم الحامل انخفاض یعود سبب
  .ببطئلفترة طویلة أو تتحرك  عدم الحركة

  
  ) تركیز االلبومین في مصل الدم5( الشكل 

   تقدیر تركیز حامض البولیك في مصل الدم :
Determination of uric acid in blood serum  

تراكیز حامض  )6( یالحظ من نتائج التحلیل اإلحصائي الشكل 
نتائج الدراسة  یالحظالبولیك في مصل دم السیدات قید الدراسة . إذ 

وجود ارتفاع معنوي لتركیز حامض البولیك في مصل دم مجموعة 
 + 2.2السیدات المجهضات الالتي سجلن انخفاضا معنویًا بلغ (

0.42( mg/dL  مقارنة مع مجموعة السیدات المستمرات بالحمل بلغ
)5.4+1.22) mg/dL تتفق نتائج الدراسة مع ما أكده الباحث . [ 

 كون الحامض في التفاعالت الكیمائیة یسلك مستوىبأن انخفاض [35
المختلفة ،  كمؤكسد بوساطة سلسلة تفاعالت أنواع األوكسجین الفعالة
  في حین تكون وضیفتها كمضاد لألكسدة في سوائل الجسم .

 
  ) تركیز حامض البولیك في مصل الدم6الشكل (
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The study of oxidative strees level in pregnant aborted of kirkuk city 

 
 
Abstract 
Blood sample were collected from  (100) aborted women ranged from  (16-45) years who were attending labor 
word and primary health care center in Kirkuk province for the period of 1-1 2010 to 31-12-2011. 
Study group compared according to certain biochemical indicators with (30) new delivered women as a first 
control and (30) new pregnant women in 14-16 weeks of pregnancy as a second control.  
Blood serum concentration for Malondialdehyde (MDA) , Glutathione (GSH) , Peroxynitrite radical (PN), 
Glutathione peroxidase  (GPX) ,Albumine, and Uric acid.  
Results indicated that there is significant increase  (p< 0.05) in Malondialdehyde concentration among aborted in 
comparison with normal vaginally delivered women and new pregnant women also peroxynitrite radical 
increased comparison with first control group . while Glutathione recorded a significant decrease among aborted 
in comparison with control groups normal vaginally delivered women and new pregnant women also 
Glutathione Peroxidase decreased comparison with first control group . Uric acid recorded a significantly 
decrease among aborted women in comparison to seconds group of control and albumin shows non-significant 
results among aborted women compared with seconds control group. 
 

 


