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 الملخص
 55/51/7157لمصتتابيب بالتبتتام الم اصتتو الرلتتواءس لممتتةة متتب عمتتا اأجريتته هتتلد الةراستتة  نتتس مةيءتتة ستتامراء 

مصتتام بالتبتام الم اصتتو  55إلتا وزعتتهعيءتة لمصتتو التةم  80وشتتممه الةراستة الحاليتتة  55/5/7158ولغايتة 
صتتتحاء متتتب اأ عيءتتتة 75إءتتتا  و  37لكتتتور و 73إلتتتا زعتتتهستتتءة  و  81-35 أعمتتتارهم بتتتيب تراوحتتته الرلتتتواءس

إءتتتا  جمعتتته  53 ولكتتتور  57إلتتتا  زعتتتهستتتءة و  81-35بتتتيب  أعمتتتارهموتراوحتتته اعتبتتره كمجموعتتتة ستتتي رة 
 .عيءاتبم مب مستش ا سامراء العام والعياةاه الخارجية

نتس عتةة كريتاه التةم الحمتر وتركيتز البيموكمتوبيب ( ≥P 1015)ًا معءويت اً أظبره ءتائج الةراسة الحاليتة اءخ ا ت
الءتتائج  وأظبتره، كمتا اأصتحاءمر تا المصتابيب مرارءتة باأشتخا  الالمرصوصتة نتس ةم  خاليتا التةموحجم 

المصتابيب مرارءتة  اأشتخا نس معةو ترسيم كريتاه التةم الحمتر نتس ةم ( ≥P 1015) اً معءوي اً حصوو ارت اع
بتتتيب المر تتتا  نروقتتتاه معءويتتتة نتتتس عتتتةة خاليتتتا التتتةم البتتتي  مالحظتتتة أيتتتة، متتتد عتتتةم اأصتتتحاءباأشتتتخا  
 .والمصابيب

 Aspartate amino (AST)الكبتتتة إءزيمتتتاهز تتتتتكيار تتنتتتس ت( ≥P 1015) اً ويتتتتتمعء اً ارت اعتتت حظلتتتتتو ما تكتتت

Alkaline phosphatase (ALP)Alanine amino transferase  (ALT) transferase ز تتتتتوتركي
 ويةتتتتتتوى معءتتتتتتتتتتة مستتتتتتتتتتتتتتتتتتوعء اأصحتتتتتاءا  تتتتتتتة باأشختتتتتتتتتتةم المصتتتتابيب مرارء نتتتتس مصتتتتو IL-10 بتتتتتتتتترلوكيتتتتتتاءت
(1015 P≤). اءترلوكيبإلا بالءسبة  أما IL-6 اً معءويت اً نأظبره الءتائج اءخ ا ت (1015 P≤ )اأشتخا  لتةى 

 المصابيب مرارءة باأشخا  اأصحاء.
 لمقدمة ا

يستتتعمو ماً هتتو مصتت مل االبتتا: Arthritis Joint التهاااب المفاصاال
ويشتتمو عمتتا أعتترا   الم اصتتو وظي تة ليشتير أي ا تت رام يتفلر نتتس

 pain Joint الم اصتو وأالمJoints stiffness س الم اصتو أهمبا تيب
 نتتتتتتتتتس الحركتتتتتتتتتةوصتتتتتتتتتعوبة  Swellingتتتتتتتتتتورم، الRednessاالحمتتتتتتتتترار و 

Difficulty in movement نتتس اأجبتتزة اأختترى كمتتا اءتت  قتتة يتتفلر 
[5]. 

أب زيتتتتاةة اأكستتتتةة قتتتتة تستتتتبم أو تستتتتبم نتتتتس  إلتتتتاأشتتتتاره البحتتتتو  نرتتتتة 
حصتتوو التبتتام الم اصتتو الرلتتواءس، وقتتة وجتتة تزايتتة نتتس حتتةو  ونيتتاه 
الرمم واأوعية الةموية نس المر ا الليب يعاءوب متب التبتام الم اصتو 

 واأوعيتتتتةالرلتتتواءس واب اأةويتتتتة المستتتتعممة قتتتتة تتتتفلر عمتتتتا ءتتتتا  الرمتتتتم 
 .[2] الةموية

هشاشتتتتتة  هتتتتتسً ال أب أكلرهتتتتتا شتتتتتيوعاإكليتتتتترة  أءواعتتتتتاً اللتبتتتتتام الم اصتتتتتو 
 Rheumatoidساءالتبتام الم اصتو الرلتو ، porosis Osteo العظتام

arthritisءتتتتائس، والتبتتام الم صتتو اأSeptic arthritis   الءرتتترس و
Gout  اه المءاعتتتتة ا تتتت راب بستتتتبمس اءالتبتتتتام الم اصتتتتو الرلتتتتو  يحتتتتة
عمتتتتا الكت تتتتيب، اليتتتتةيب،  أساستتتتسالتتتتتس االبتتتتا متتتتا يتتتتفلر بشتتتتكو و  اللاتيتتتتة

والعظتتتام متتتب  اأوتتتتارو  الغ تتتاري  عمتتتايتتتفلر و كمتتتا  التتتركبتيب والرتتتةميب
 synovial tissues[3] الزليميتة اأءستجةتتورم تسبب  نس حةو   خالو 

أحتتة أهتتم اأمتترا  الخ تترة  متتر  التبتتام الم اصتتو نتتس العتتراق أصتتبلو 
ءستتتبة اءتشتتتارد  إبتبتتتيب  إل، متتتب بتتتيب اأمتتترا  اأختتترى إصتتتابةواأكلتتتر 

وأمريكتا  اأوربيتةاءتشارد نتس التةوو  تمالو ءسبة% وهلد الءسبة  5 ترارم
 إلتاوقتة وجتةه العةيتة متب اأستبام التتس تتفةي  [4] عةيتةة أخرىوةوو 

  ألتأكستتتتتتتةي اإلجبتتتتتتتاةظبتتتتتتور هتتتتتتتلا المتتتتتتتر  مءبتتتتتتا متتتتتتتا يتعمتتتتتتتق بتتتتتتتألير 
Oxidative stress وعوامتتتو وراليتتتة ، اختتتتال وكتتتللت ءتيجتتتة لوجتتتوة 

التتتةخيب عتتامال يعتة البكتيريتتة، و  اإلصتتاباهالجبتاز المءتتاعس، بيئيتتة مءبتا 
 .[5]مساعةا نس ت ور التبام الم اصو 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Joints&usg=ALkJrhi1Wl5VgifPykAcOP3IB7mZc9gvcw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_pain&usg=ALkJrhiEAIpHDsG0enyYazNAF4SV1Weokw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_pain&usg=ALkJrhiEAIpHDsG0enyYazNAF4SV1Weokw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_effusion&usg=ALkJrhhJ1BH4cGLZ_ogJA3SB5OK5gbweYw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Osteoarthritis&usg=ALkJrhibLprI65aLbAT4BiMmTDaS5nor4A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Osteoarthritis&usg=ALkJrhibLprI65aLbAT4BiMmTDaS5nor4A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Osteoarthritis&usg=ALkJrhibLprI65aLbAT4BiMmTDaS5nor4A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Rheumatoid_arthritis&usg=ALkJrhhpWKyu6v0gocyc6MAfEKgr_i5sjQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Autoimmune_disorder&usg=ALkJrhj0Hzpu1F0y9Ceks9tBhYRIQRmkrQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Autoimmune_disorder&usg=ALkJrhj0Hzpu1F0y9Ceks9tBhYRIQRmkrQ


 (8)ج  /8171كانون االول   71ـــ 71جامعة تكريت /  -وقائع المؤتمر الدولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم 

23 

توجتتة العةيتتة متتب التتتأليراه الكبيتترة التتتس يحتتةلبا هتتلا المتتر  نتتس أجبتتزة 
الجسم المختم تة متملمتة بالجبتاز الع تمس والتةموي ن تال عتب تتأليرد نتس 

 إل [6] جبتاز البتولسة الةمويتة ،الجبتاز التء ستس والاأوعيتو العيب ،الرمتم 
 متعةةة تختم  أسباببا وأعرا تبا و  ترق عالجبتا يتخل المر  أشكاالً 

المشتتاكو الصتتحية العامتتة التتتس متتب  التبتتام الم اصتتو الرلتتواءس يعتتة [7]
 إلتتاالعتتالم ممتتا يتتفةي  أءحتتاءتتتفلر عمتتا الماليتتيب متتب الءتتاس نتتس جميتتد 

 .[8] ارت اع تكالي  الرعاية الصحية
 المواد وطرائق العمل 

نتس  7158 55/5ولغايتة  55/51/7157لممةة متب أجريه هلد الةراسة 
حيتتتت  جمعتتتته  مختبتتتتراه مستشتتتت ا ستتتتامراء العتتتتام والعيتتتتاةاه الخارجيتتتتة

عيءتتة مصتتابة  55عيءتتة كاءتته  81تتتم اختتل  إلمتتب المتتر  عيءتتاه التتةم 
 73أءتتا ،  37) إلتتاالعيءتتاه  زعتتهس و اءبمتتر  التبتتام الم اصتتو الرلتتو 

 وزعتتتهو   أصتتتحاءمجموعتتتة ستتتي رة ك متتتب اأصتتتحاء عيءتتتة 75لكتتتور( و
متتتا أعمتتتار المر تتتا واأصتتتحاء تراوحتتته  لكتتتور( 57و  إءتتتا  53) إلتتتا

 الع تتةي التتةم متتب الوريتتة 3ستتم 51ستتحم  جتترى .( ستتءة81-35بتتيب )
، استتتءاةًا إلتتا ءتتوع ال حتت  عيءتتاه التتةم وزعتته واأصتتحاء المر تتامتتب 

نتتتس أءابيتتتم بالستتتتيكية لاه أا يتتتة وحاويتتتة عمتتتا  3ستتتم 705نرتتتة و تتتد 
 Ethylene diaminetetraacetic(EDTA)متتاةة ماءعتتة لمتخلتتر 

acid  الةمويتتة ختبتتاراه اأوللتتت لغتتر  إجتتراء(RBCs) ،(WBCs) ،
(Hb) ،(PCV)، (ESR). 

 البت Jell tubeأءابيتم نتس المتبرتس متب التةم المستحوم الحجم تم و د 
ْم  75متب متاءد التخلتر وتترت التةم نتس ةرجتة حترارة  يتةا اء محكم وخال

 51إلتتتا حيتتتب تخلتترد ومتتتب لتتم و تتع  نتتس جبتتاز ال تترة المركتتزي لمتتتةة 
بعتتتةها تتتتم الحصتتتوو عمتتتا المصتتتو و  ةورة/ ةقيرتتتة 3111 بستتترعة ةقتتتائق 
 -C71  اختبتار صتغيرة وح تظ نتس ةرجتة حترارة أءابيتمو تد نتس  التلي

. وتتتم Kitsالريتتاس عتتةة  استتتخةامب االختبتتاراه الكيموحيويتتة إجتتراءلحتتيب 
باستتتتخةام اختبتتتار تحميتتتو التبتتتايب عءتتتة مستتتتوى  إحصتتتائياً تحميتتتو الءتتتتائج 

 .((P<0.05معءوية 
 

 في الدراسة ( العدد الجاهزة المستعممة1) جدول
 المنشأ الشركة المجهزة اسم عدة الفحص ه

 نرءسا AST Randoxتحميو اءزيم  5

 نرءسا ALT Randoxتحميو اءزيم  7

 نرءسا ALP Biolaboتحميو اءزيم  3

 الصيب IL10 ،IL6 Shanghiتحميو  4
 اسباءيا C-R-Proten Specterumتحميو  5
 تحميو الةم 6

Hematology analyzer  

Tiyoda ياباب 

 

 
 
 
 

 النتائج والمناقشة
 الدراسة ومجموعة السيطرة ة( المعايير الدموية لدى مجموع2جدول )

  المتغيرات
 المدروسة

 الدموية المعايير

Mean± S.D 

Control 
n=25 

Patients 
n=55 

P≤ 

RBCs˟ 10 12 /L 10657±50174 10654±40594 * 

Hb (g/dl) 5075±54051 5086±57038 * 
P.C.V % 4091±43076 4093±36085 * 

WBCs˟109/L 7017 ±8041 7014±9013 NS 
ESR Mm/h 8078±55081 7809±5305 ** 

Significant P≤ 0.05 * 
Ns : non significant  P≤ 0.05 

 :nلكو مجموعة   اأشخا تملو عةة 
 Mean ± S.Dالخ أ المعياري : ± تملو الوس  الحسابس 

 

 (≥P 1015) ( أظبتتره الءتتتائج حتتةو  اءخ تتا  معءتتوي7متتب الجتتةوو )
اأشتتتتخا  المصتتتتابيب بالتبتتتتام الم اصتتتتو  نتتتتس RBCS،Hb،Pcvنتتتتس 

 .اأصحاءالرلواءس مرارءة بمجموعة 
مةة حيتاة الكريتة الحمتراء  إب إلا RBCSليعزى سبم اءخ ا  مستوى ا

 اأشتتتتتخا عءتتتتتة المر تتتتتا تكتتتتتوب قصتتتتتيرة مرارءتتتتتة بمتتتتتةة حياتبتتتتتا عءتتتتتة 
عءتتة التعتتر   تكستتر مستتتمر نتتس كريتتاه التتةم الحمتترويحتتة   اأصتتحاء

لممفكستتتتتتةاه الب كريتتتتتتاه التتتتتتةم الحمتتتتتتر هتتتتتتس البتتتتتتة  التتتتتترئيس ل تتتتتترر 
 المفكستتتتتتتتتتتتتتةاه نتتتتتتتتتتتتتتس حالتتتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتتتءر  لبرمتتتتتتتتتتتتتتوب االريلريوبيتتتتتتتتتتتتتتتوتيب

Erythropoietin  [9]ركرياه الةم الحم إءتا اللي يح ز. 
 إلتتتانيعتتتزى هيموكمتتتوبيب التتتةم  اءخ تتتا  تركيتتتز أمتتتا بالءستتتبة إلتتتا ستتتبم

تكستتر كريتتاه التتةم الحمتتر أو عتتب قمتتة إءتتتا  كريتتاه التتةم الحمتتر ءتيجتتة 
ءرتتتت  استتتتتجابة ءختتتتاع العظتتتتم  أوErythropoietin ءرتتتت  هرمتتتتوب 

Erythropoietinل
 ءتيجتتتة لتتتتألير اأةويتتتة الم تتتاةة لاللتبتتتام أو [10] 

خمتتتو نتتتس تحريتتتر الحةيتتتة نتتتس  إلتتتاقتتتة يعتتتوة  أوالمستتتتعممة نتتتس العتتتال  
يَّعتتتة متتتب الحتتتااله  نرتتتر التتتةم  إبكمتتتا  [11] اأءستتتجة الشتتتبكية الب اءيتتتة

 .[25] اللتبام الم اصو الرلواءس المميزة المرانرة
بتتتيب حجتتتم الخاليتتتا المتراصتتتة  و تركيتتتز  هءتتتات عالقتتتة ارتبتتتا  نرتتتة وجتتتة

كممتتا اءخ تت  حجتتم الخاليتتا المرصوصتتة اءخ تت  معتت   إل البيموكمتتوبيب
اع نتتتس معتتتتةو تيعتتتوة ستتتبم االرت تتت كتتتب ابويم [13]تركيتتتز البيموكمتتتوبيب 

س زيتتاةة ت( نتتIL-1التتتا ةور الحركتتس ) ESR ترستتيم كريتتاه التتةم الحمتتر
العظتتتام التتتا مجتتترى التتتتتةم وزيتتتاةة  ءختتتاع خاليتتتا التتتةم البتتتي  متتتتتتب ءتتتتا ا

رت تتاع نتتس أحتتةو   إلتتا للتتتقتتة يعتتوة ستتبم  أو [14]تراكمبتتا وأعتتةاةها 
قتتتة  أو ير الستتتايتوكيءاهالبروتيءتتتاه ملتتو ال تتتايبروءوجيب تحتتته تتتأل تراكيتتز

 ..[15] الكموبيوليءاه المءاعية تراكيززياةة نس ال الا يكوب السبم
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 ( وظائف الكبد لدى مجموعة الدراسة ومجموعة السيطرة3جدول )
 الكبد

 إنزيماااااااات 

Mean± S.D 

Control 
n=25 

Patients 
n= 55 

P≤ 

AST (IU/L) 9016±36044 3508±4909 * 

ALT(IU/L) 7085±57064 3309±4307 * 
ALP (IU/L) 5054±77071 5505±3109 * 

Significant P≤ 0.05 * 

 :nنس كو مجموعة  اأشخا تملو عةة 
 Mean ± S.Dالخ أ المعياري : ± تملو الوس  الحسابس 

 

 وي نتس تتتتاع معءتتتتتتائج حصتوو ارت تتتتتتالء ة أو حهتتتتترت( ن3ةوو )تتتتتالج ستتون
ابيب صتتتتا  المتتتتتنتتتس ةم اأشخAST،ALT، ALP اهنعاليتتتة إءزيمتتت

ة مستتوى تتتتعءارءة بمجموعة اأصتحاء تتتتتتواءس مرتتتتتتلرلو اتتتبالتبام  الم اص
 (.≥P 1015ة )تتتتمعءوي

رر نتتس المر تتا إلتتا حتتةو   تتعءتتة  AST إءتتزيم ارت تتاعويعتتوة ستتبم 
 [16] نتس التةمAST إءتزيم  نعاليتة زيتاةةإلتا  أةىالخاليا الكبةيتة وتءختر 

 زيتاةة إب [17] حةو  زياةة نس وزب الكبة عءة المر ا إلاأو قة يعوة 
ووظي يتتة ايتتر  إءزيمتتاه الكبتتة  قتتة تحتتة  ءتيجتتة حتتةو  تغيتتراه تركيبيتتة

ب ملتو هتلد التغيتراه ممكتب أب تتفةي ال نتس بيعية   إلتاخاليتا الكبةيتة وا 
 إلتتتا اإلءزيمتتتاه يعمتتتو عمتتتا تحريتتتر هتتتلدممتتتا  الخاليتتتا هتتتلد زيتتتاةة تءختتتر
بءتاء الكاليكتوجيب نتس  إلتاأي تا  الستبم كما وقتة يعتوة [18] مجرى الةم

تشتتمد الكبتتة والتتتس تحتتة   إلتتايتتفةي  إبخاليتتا الكبتتة والتتلي متتب الممكتتب 
أوقتتة يعتتزى الستتبم نتتس  [19] ءتيجتتة تتتراكم التتةهوب ةاختتو الخاليتتا الكبةيتتة

 زةاةكبيتترة متتب اأحمتتا  االميءيتتة نيتتحاجتتة الجستتم إلتتا كميتتاه   زياةتتت 
 إبة ته ةراستتتتكش  إل [12] مصتو التةمأءزيم لسة التءر  الحاصتو نتس ا

ةو  توستد تلةيبم إءزيماه الكبة وقتة بتيب ستبم للتت حت ازةاةهالمر ا 
حتةو   إلتاتتألير المتر  ممتا يتفةي  بسبمراوية الكبةية نس الرءاة الص 

 .[52] الكبة خاليا  رر نس
 التعتتتر  إلتتتا زيتتتاةة ءشتتتا   ستتبم نيعتتتوة ALT إءتتتزيمبالءستتتبة إلتتتا امتتا 
الرمتتم التاجيتتة أو معاءتتاة المر تتتا متتب الستتمءة والتبتتام الكبتتتة  متترا أ

 أءتزيم نعاليتة زيتاةةستبم  وبالءستبة التا .[22]ال يروسس أو تءاوو الكحتوو
اليتتة  مء رتتة إلتتا إصتتابة المتتر  الم اصتتو الصتتغيرة نتتسنيعتتوة  ALPلا

الجستم إل يرتوم الجبتاز المءتاعس لمر تا التبتام  م اصتو وكللت إصابة
عتب  ريتق إشتاراه كيميائت   سالعظمت الءسيج الم اصو الرلواءس بمباجمة

بءتتاء العظتتم ورنتتد مستتتوى اإلءتتزيم  بإعتتاةةالتبابيتتة إل ترتتوم هتتلد اإلشتتاراه 
وجتتوة اءستتةاة نتتس  إلتتاعءتتة المر تتا. أو قتتة يعتتوة ستتبم ارت تتاع اإلءتتزيم 

 موجتتوة نتتس الغشتتاء ALPلا نرتتة وجتتة اب اءتتزيم .[23]الرءتتواه الصتت راوية 
عتتاء نتتس خاليتتا الكبتتة و الكميتتة واأم كتتللتالبالزمتتس لورومتتاه العظميتتة 

 .[24]م االعظ بءاءوال حاو ول  ةور مبم نس 
 
 
 

 في مجموعة الدراسة ومجموعة السيطرةتركيز المتغيرات المناعية ( 4جدول )
 المتغيرات المدروسة       

 
 المناعيةالمتغيرات 

Mean± S.D 

Control 
n=25 

Patients 

n=55 

P≤ 

IL-6 Ng/ml 6501±55503 4705±51704 * 

IL-10 pg/ml 8403±36107 517±451 * 
C-R.P Negative Positive  

Significant P≤ 0.05  *  
 :nاالشخا  نس كو مجموعةتملو عةة 

 Mean ± S.Dالخ أ المعياري : ± تملو الوس  الحسابس 
 

 6 )تركيتتتزنتتتس  ((P≤0.05 اً معءويتتت اً اءخ ا تتت (4ةوو )جتتتالكتتتللت يظبتتتر 
IL-  )ةم مجموعتتة اأشتتخا  المصتتابيب بالتبتتام الم اصتتو  مصتتو نتتس

المءتتتتتج متتتتتب  IL-6)يمعتتتتم )الرلتتتتواءس مرارءتتتتة بمجموعتتتتة اأصتتتتحاء  إل 
 متتد زيتتاةةمبمتتا نتتس ت تتاقم المتتر   الخاليتتا البمعميتتة ةاختتو الم صتتو ةوراً 

يعمتتو عمتتا تلبتتي  عمميتتة إصتتال   نبتتو صتتو الم لتبتتام وتح تتيمشتتةد اأ
بو كمتتتتا  [25]ج الم صتتتتوءستتتتي نتتتتس حتتتت   هتتتتو اأختتتتر ( لتتتت  ةورIL-6) ا 

وتءشي  الخاليا المم اوية البائية عما التمايز إلا خاليا بالزميتة ومتب لتم 
وهتتلا ماي ستتر ستتبم  إءتتتا  اأجستتام الم تتاةة مءبتتا العامتتو الروماتويتتةي

 .[26]اءخ ا   المعءوي 
 (P≤0.05) اً معءويت اً الءتتائج ارت اعت أظبترهرتة ن (IL-10)بالءستبة وأما 

متتتتتد المصتتتتتابيب بالتبتتتتتام الم اصتتتتتو الرلتتتتتواءس مرارءتتتتتة  نتتتتتس ةم مجموعتتتتتة
 خاليتتا ال تترر الحاصتتو نتتس إلتتا للتتت يعتتوة ستتبممجموعتتة اأصتتحاء و 

لكبتتتة ا لخاليتتتا الوظي يتتتة ك تتتاءةيءتتته ءتتتتائج الةراستتتة اءخ تتتا   الب إلالكبتتتة 
نتتتس مستتتتوياتبا لتتتةى بيءتتته تغيتتترا أل وظتتتائ  الكبتتتة  حجتتتمعمتتتا  اعتمتتتاةاً 

مستتتوياه العاليتتة متتب ال إزالتتةالكبتتة ايتتر قتتاةر عمتتا  صتتبلالمر تتا لتتلا ي
 ALPإءتتزيم زيتتاةة تركيتتز إلتتا، كمتتا ويعتتوة ستتبم ارت اعتت   (IL-10)او

 

[27]. 
( نتتتس Positiveيكتتتوب موجتتتم )  C-R-Pل( اب ا4ويظبتتتر الجتتتةوو )

الرلتتتتواءس مرارءتتتتة باأشتتتتخا  اأصتتتتحاء المصتتتتابيب بالتبتتتتام الم اصتتتتو 
 (.negativeاللي يكوب سالبَا )

حتتتتة المعتتتتايير أReactive-Protein)-  (Cويعتتتتة البتتتتروتيب ال عتتتتاو 
المستتتخةمة نتتس تشتتخي  التبتتام الم اصتتو الرلتتواءس وهتتو متتب بروتيءتتاه 

بعتتتة حتتتةو  إصتتتابة نتتتس  يصتتتءع  الكبتتتة وي تتترزد نتتتس التتتةمالحالتتتة الحتتتاةة 
ويمكتتب استتتعماو الترتتةير الكمتتس لتت  كتتأةاة  اأءستجة نتتس اقتتو متتب ستتاعتيب

بالتبتتتام الم اصتتتو الرلتتتواءس ومراقبتتتة تتتتألير العتتتال   اإلصتتتابةلتشتتتخي  
ارت تتاع  إبةراستتاه عةيتتةة  كمتتا أشتتاره،  [28] والكشتت  المبكتتر لممتتر 

بتتالمر  نتتس مصتتوو ةم المر تتا المصتتابيب  C-R-Pالبتتروتيب ال عتتاو 
وهتتتلا متتتا ي ستتتر ارت تتتاع  ةة نتتتس تركيتتتزد تتتترتب  متتتد شتتتةة المتتتر واب الزيتتتا

نتتس مصتتو ةم اأشتتخا  المصتتابيب   C-R-Pب ال عتتاو تتتتتمستتتوى البروتي
 .[25]الم اصو الرلواءس مرارءة بمجموعة اأصحاء بالتبام
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The physiological and immunological effects of rheumatoid arthritis and its 

relation to certain  blood parameters and  liver enzymes 
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Abstract 
This study was conducted in the city of Samarra on patients with Rheumatoid arthritis for the period from 

15/10/2017 to 15/1/2018. The current study included 80 blood serum samples distributed to 55 patients with 

rheumatoid arthritis aged 35-80 years and distributed to 23 males and 32 females. Twenty-five samples of 

healthy individuals were considered control groups ranging in age from 35-80 years and distributed to 12males 

and 13 females sampled from Samarra General Hospital and outpatient clinics. The results of the present study 

showed a significant decrease (P<0.05)in the number of red blood cells, hemologlobin concentrations and the 

volume of blood cells in the blood of infected patients Compared with healthy subjects . The results showed a 

significant increase (P<0.05) in the rate of red blood cell deposition Compared with healthy subjects, with no 

significant differences in the number of white blood cells among patients and healthy.There was also significant 

increase (P <0.05) in the concentrations of liver enzymes (AST) aspartate amino transferase (AL) alkaline 

phosphatase (ALP) and the concentration of IL-10 in the serum of the infected patients compared to healthy 

subjects and at a significant level(P<0.05). For interleukin IL-6, the results showed a significant decrease 

(P<0.05) in infected persons compared to healthy subjects.                                                                                                        
     
 

 

 

 

 

 

 

  


