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

33 
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 الدم لدىفي مصل هرمون الكورتيزول  مستوى عمى ساعات النوم الميمي أثير نقص عددت
 األصحاء المتطوعين
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 ، تكريت ، العراق جامعة تكريت،  التربية لمبنات كمية 1
 ، كركوك ، العراق كالتقنية كركو  الكمية،  قسم التحميالت المرضية 2
 

 البحث معلومات
ىرمون الكورتيزول ، الكممات المفتاحية:  

 اضطرابات النوم، الساعة البايموجية،
 التناسق اليومي.

 

 أحمد عطية جنوب الديري ضمياء االسم:
 البريد االليكتروني:

    
 رقم الهاتف:

   

 الملخص
مسيتو  ىرميون الكيورتيزول فيي  عمي نقص عدد ساعات النوم الميميي  الدراسة لمعرفة تأثيرىذه ىدفت 

ا . وجرجريييمصييل الييدم لييد  المتطييوعين   2117 ثييانيميين بداييية ت ييرين ال مييد ىييذه الدراسيية لم تاألصييحء
خمسيين عينية دم مين  50جمي   تيم  إذ  مناطق مختمفة من مدينة كركوك،في  2118ولغاية  ير آذار 

وقيد اسيتبرعد  ( سينة45-20ميا بيين   اليذين تتيراوأ جعميارىم من اإلنيا  خمسين عينة دم 50الذكور، و
معقمية  باسيتعمال محقنية اليدم مين الورييد العضيد ميل مين  5وتيم  سيح . من ذليك الحواميل والمرضي 

دقييا ق وبدرجيية حييرار  10`ويتييرك لمييد   Gel tubeفييي جنبوبيية اختبييار الييدم  وضيي  تييم  وبعييدىا  ،نبيييذ 
عيدىا اخيذ المصيل جيياز الطيرد المركيز  لمحصيول عمي  مصيل اليدم وبوض  اليدم فيي  ،وبعدىاالغرفة 
 تي وكانت النتا ج كاال (ELISA) جيازباستعمال  في مصل الدم تركيز ىرمون الكورتيزول وقدر
واليذين يعيانون مين نقيص فيي  اليذكور واإلنيا  االصيحا  مين فييCortisolىرمون مستو  قيم   ارتف 

( بالمقارنية مي  مجموعية السييطر  وكيان االرتفيام لميرميون P≤ 0.01عنيد مسيتو   عدد سياعات النيوم 
فييي  ا  ب ييكل سييمبياضييطرابات النييوم  ييي ثر نسييتنتج ميين ىييذه الدراسيية بييأن  جعميي  ميين الييذكور فييي اإلنييا 

كبييير عميي   سييمبي  والتييي ليييا تييأثير الكييورتيزول فييي مصييل الييدم لممتطييوعين األصييحا ، ىرمييون تركيييز
 صحة اإلنسان.

  المقدمة
يعد النوم حالة فمسجية طبيعية تحد  عند اسيترخا  جسيم الكيا ن الحيي، 

( سييياعات 11-8واليييزمن الكيييافي اليييذ  يحتاجيييو اإلنسيييان لمنيييوم ىيييو مييين 
تقريبييا  يييذى   اإلنسييان ثميي  عمييروىييذا يعنييي جن   .[1]خييالل اليييوم الواحييد

سياعات النيوم زيياد  ، جو نقصيان في ن  وج  اضيطرا  لعيدد  .[2]في النوم 
تيرتبط عمميية تقمي  إذ  ،ذلك يي د  إلي  خميل وييفيي فيي فعالييات الجسيم

الميييييل والنيييييار بمجمييييل التغيييييرات الفسييييمجية والحيوييييية فييييي جسييييم الكييييا ن 
الحيييي. إن  اب سيييبحانو وتعيييال  خميييق جسيييم الكيييا ن الحيييي ب يييكل دقييييق 

اخمييييية لمجسييييم وب ييييكل ضييييمن المجموعيييية الحيوييييية الد تناسييييقومنييييتيم وم
المييييواد الضييييار  وجود بسييييب  النييييوم يحييييد  يرعتقييييد بييييأن  و  [.3]دقيييييق جييييد ا 

فتييير   جثنييا  كيميا ييية لمييواداسييتقال  ا جوالناتجيية ميين الفعاليييات األيضييية 
 ريخيييدتتصيييل إلييي  مسيييتو   حتييي وتتيييراكم ا تيييدريجي   تتجمييي  والتيييي ليقييييةا

وبما جن  النوم يستمر إل  ذاك الزمن اليذ  يرسيم   الدماغ وخاصةم الجس
بالتخمص من ىذه المواد الضار  المتجمعة والمخدر  ، فكما ىيو معيرو  

إن نتيجييية قييييام الكيييا ن الحيييي بن يييياطو الييييومي جثنيييا  فتييير  اليقيييية تنييييتج 
ىييذه  العديييد ميين النييواتج األيضييية التييي تطييرأ فييي جسييم اإلنسييان  وميين

   Lactic acidييير االعتبييار حييامن جلمبنيييكالمييواد البييد ميين األخييذ بن
والمستو  العالي لألستيل كولين في الدم وىذه مايسيم  بالنيريية السيمية 

 ولكييي يييتم تحقيييق .The toxic chemical Theory[4] الكيميا ييية
البي ييييييية الداخميييييييية عمييييييي  لممحافيييييييية   Hemostasisحالييييييية االسيييييييتتبا  

ألعضا  الجسم نمحي جن  ىناك ا تراك وييفي ونسييجي معقيد ومتناسيق 
مييي  دور  المييييل والنييييار   ىاالمختمفييية وجعضييياتتيييداخل فييييو ججييييز  الجسيييم 

 و.[5 ]ب كل متناو  في اليوم الواحد ومتغير م  فصول السينة وج ييرىا
بيياألجيز  الحسيييية إن  جىييم تمييك التعقييييدات الفسييمجية التييي تكيييون مرتبطيية 

والعصييبية والنيييام الغييد  فييي نيييام وييفييي متناسييق ىييي محييور   ييبكية 
بالتناسيق   تقيوم  والتيي بيدورىا تحت المياد( –الغد  الصنوبرية  -العين 

لمجسييييييم ويسييييييم  ىييييييذا بييييييي الساعة  Circadian Rhythmاليييييييومي 
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ويييتم الييتحكم بالسيياعة البايموجييية  Biological Cloak )[6]البايموجييية
( Melatonin Hormoneمي ييا حسيي  مسييتو   ىرمييون الميالتييونين ك

 (The Pinal Glandج  إن  ىذا اليرمون يفرز مين الغيد  الصينوبرية  
إن  إذ   واليييذ  يعميييل عميييي  التنسييييق فيييي فعاليييييات الجسيييم لمكيييا ن الحييييي

 Controlيمييثالن جييياز الييتحكم  كمييمييا  الجيييازين الغييد ، والعصييبي

System  عمي  اليدورات اإليقاعيية لمفعالييات الحيويية السييما في الجسيم و
إن  ليييذه الييدورات اإليقاعييية تييأثير ا عميي  كييل  .[7]فييي جسييم الكييا ن الحييي

مين معيدالت النميو وتنيياول الغيذا  وتولييد الطاقيية والنيوم واليقيية والحفيياي 
عم  معدل حرار  الجسم واالنفعاالت النفسية ودورات التناسل والرضياعة 

السيياعة البايموجييية فييي  النييوم تيي ثر سييمبا   اضييطرابات يييذا فيي ن  ول والمناعيية
فييي عييدد  ا  فعاليييات الجسييم المختمفيية سييوا  كييان نقصييفييي ييي ثر  ميين ثييم و 

ممييا يغييير ميين ، سيياعات النييوم جو زييياد  فييي سيياعات النييوم لميييوم الواحييد
يي د  إلي  زيياد  فيي  إذتمك اإلضيرابات سموك ال خص الذ  يعاني من 

لييي  التيييوتر والقميييق وارتفيييام ضيييغط اليييدم  ومييين ثيييم  االنفعييياالت النفسيييية وات
ي ثر عم  عمميات التمثيل الغذا ي وعم  مكونات نس  الدم مميا يسيب  

جن ميييين المعييييرو  جن ىرمييييون إذ ييييير فييييي مسييييتو  اليرمونييييات جيضييييا تغ
لصيييباأ الكيييورتيزول اليييذ  يرفيييرز مييين الغيييد  الكيريييية ييييزداد إفيييرازه منيييذ ا

البيييياكر ويقييييل مسييييتو  تركيييييزه فييييي المسييييا  ب ييييكل تييييدريجي لييييذلك تكميييين  
يييييار التيييأثيرات المحتممييية لييينقص عيييدد سييياعات إ الدراسييية عمييي  دفت ىييي

فييي  ىرمييون الكييورتيزول  كيييزر عميي  تلكييال الجنسييين  إلنسييان فييي النييوم 
   .لممتطوعين األصحا  مصل الدم 

 المواد وطرائق العمل    
 جمع عينات الدم وتحضير مصل الدم 

ولغاييية  ييير  2117 الثيياني جرجريييت ىييذه الدراسيية لمفتيير  ميين بداييية ت ييرين
العميييل فيييي  مييين منييياطق مختمفييية مييين مدينييية كركيييوك، وتيييم   2118آذار 

قسيييم التحمييييالت المرضيييية والمختبيييرات /مختبيييرات الكميييية التقنيييية كركيييوك 
مِعيييييت العينيييييات مييييين األ يييييخاص ال، إذ األىميييييية متطيييييوعين األصيييييحا  جر

جميي   تييم  إذ  ، وقييد اسييتبرعد ميين ذلييك الحوامييل، والمرضيي كمييمييا جنسييي نلم
خمسيين مين اإلنيا  تتيراوأ جعميارىم 50خمسين عينة من اليذكور، و 50

وقيييد جرجريييييت المقابمييية ميييي  المتبيييرعين  لجميييي   ( سيييينة.45-20ميييا بيييين  
 ،االجتماعييييةالحالييية  ،اليييوزن ،العمييير  المعموميييات المطموبييية ىيييي معرفييية

معرفييية عيييدد سييياعات النيييوم فيييي ميييد  الحالييية المينيييية وال ،الحالييية الصيييحية
مجموعيييييية إذ، كانييييييت عييييييدد سيييييياعات النييييييوم  لاألربيييييي  وع ييييييرين سيييييياعة 

سييييياعات جميييييا مجموعييييية اليييييذين  (9_ 7  المتطيييييوعين األصيييييحا  ميييييابين
وميين  .( سيياعات6_ 4يعييانون ميين نقييص  فييي سيياعات النييوم كانييت ميين 

من الوريد العضيد  باسيتعمال محقنية معقمية  الدممن  مل( 5 ثم  سح  
قيد ميا بيين السياعة الثالثية عصير ا حتي  الرابعية عصير ا،. الميد  فيي   نبيذ 
دقيا ق وبدرجية  10 ويتيرك لميد  Gel tubeفيي جنبوبية اختبيار  ووضع تم  

حييرار  الغرفيية ثييم فصييل مصييل الييدم ميين العينييات بجييياز الطييرد المركييز  
الدقيقييية لمحصيييول عمييي  مصيييل  /دور  300 ولميييد  ع ييير دقيييا ق وبسيييرعة

  Micropipetteالييدم. تييم  سييح  مصييل الييدم بواسييطة الماصيية الدقيقيية
ووضييعيا فييي جنابييي  اختبييار نييفيية ومعقميية  وخالييية ميين جييية ميياد . ثييم  

مقيييام ل( درجيية م وييية -20حفييييا  فييي حاليية التجمييد فييي درجيية حييرار    
 ب جرا  الفحص اليرموني لمعينات.

 هرمون الكورتيزول مستوى  تقدير-

Determination of Cortisol Hormone level  
ىيييو اسيييتعمال عيييد   ،المبيييدج األساسيييي لتقيييدير تركييييز ىرميييون الكيييورتيزول

األلمانييييية  Bioactive Diagnosticaالتحميييييل الجيييياىز  ميييين  ييييركة 
وتعتمييييد ىييييذه الطريقيييية عميييي  جحييييد  تقنيييييات الفحييييص المنيييياعي المييييرتبط 

 ELISA).Enzyme – Linked Immuno Sorbentبياإلنزيم  

Assay وىيييييييييذه التقنيييييييييية ىيييييييييي الفحيييييييييص المنييييييييياعي التنافسيييييييييي ل نيييييييييزيم
 Competitive enzyme immuno assay وذليك ب ضيافة عينيات )

الكييييورتيزول المقييييارن إليييي  حفيييير الصييييفيحة المغمقيييية ميييي  مضيييياد ىرمييييون 
 anti – cortisolلألجسيييام المضييياد  الكيييورتيزول وحييييد النسيييمية

monoclonal antibody .  إن  الكيييييورتيزول فيييييي عينييييية ال يييييخص
الكيورتيزول المقيارن لمواقي  تيرتبط بيالكورتيزول  يير ىرمون  تتنافس م  

 Washingاإلنيييزيم المقييارن ثيييم   سيييميا عيين طرييييق  مقي ييد وكيييورتيزول

Buffer  تغييير  ييد  المييون التييي تتناسيي  توعنييد إضييافة الميياد  األساسييية
 Stopالكيورتيزول فيي العينية ثيم  يضيا  بعيد ذليك  مسيتو  عكسيياا مي  

Solution  إليي  الحفيير التفاعييل ليييتم  إيقييا  التفاعييل ثييم   القييرا   بعييدىا
نيييانومتر باسيييتعمال مقيييرا  الصيييفيحة الدقيقييية  451عمييي  طيييول الميييوجي 

Micro plate reader. 
مميييت النتيييا ج إحصيييا يا باسيييتخدام اختبيييار تحمييييل التحميلللل االحصلللائي   حر

( وتييم مقارنيية المتوسييطات الحسييابية T test( واختبييار Anovaالتبيياين  
متعييييييييدد الحييييييييدود وبمسييييييييتو  احتمالييييييييية  Duncanباسييييييييتخدام اختبييييييييار 

 P≤0.01 و (P≤0.05[8]. 
 النتائج والمناقشة

 الدم في مصل هرمون الكورتيزولمستوى 
مبينيية فييي الجييدول تييأثير نقييص ىييو سييجمت نتييا ج الدراسيية الحالييية وكمييا 

 إذ ،ليييد  اليييذكور ىرميييون الكيييورتيزولمسيييتو  عيييدد سييياعات النيييوم عمييي  
فييي تركيييز ىرمييون  (P≤0.05وعميي  مسييتو    ا  معنوييي ا  لييوحي وجييود فرقيي

 ng/ml(5.6±75.9  الكيييورتيزولتركييييز ىرميييون  ،ارتفييي إذ الكيييورتيزول 
يييييا بالنسيييييبة  .ng/ml(4.7±63.1  بالمقارنييييية مييييي  مجموعييييية السييييييطر  جم 

ل نا  فقد سجمت نتا ج الدراسة الحالية تيأثير نقيص عيدد سياعات النيوم 
 عنيييييد مسييييييتو  ا  معنوييييييي ا  فرقييييي وجييييييد ىرمييييييون الكيييييورتيزولمسيييييتو  عمييييي  

 P≤0.05) الكييورتيزولىرميييون أرتف  تركييييز بيي ng/ml (81.1±5.8)  
عنيد مقارنيية و . ng/ml(5.9±70.8  المقارنية مي  مجموعية السييطر عنيد 
 الييييذكور واالنييييا ( مييمييييا ك جنسييييينلمالنييييوم  نقييييص عييييدد سيييياعاتتييييأثير 
زييياد   ،سييجمتإذ فييي مصييل الييدم  ىرمييون الكييورتيزول لمسييتو  بالنسييبة 
فييييي  ng/ml(81±8.8) مكييييورتيزولل( P≤0.01عنييييد مسييييتو    ةمعنوييييي

 .ng/ml(7.9±75.8) ميي  الييذكور اليرمييون اإلنييا  عنييد مقارنيية تركيييز
 ل نيا وكذلك ارتفيام تركييز ىرميون الكيورتيزول فيي مجموعية السييطر   

 لمذكور. عند المقارنة م  مجموعة السيطر 
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 مستوى هرمون الكورتيزول لمذكور واالناث تأثير نقص عدد ساعات النوم عمى 
 اإلناث        ♀ الذكور     ♂

درجة 
 المعنوية

مجموعة 
 السيطرة
M±SD 

نقص في ساعات مجموعة 
 النوم

M±SD 

مجموعة 
 السيطرة

M±SD 

نقص في ساعات مجموعة 
 النوم

M±S D 

هرمونات  مصل 
 الدم

** 63.08±3.4 

b 
75,8±7.9 

a 

70.8±9.5 

b 

81±8.8 

a 

CORT 

(ng/ml) 

- :a,b ق معنو  .ر عدم وجود ف  إل األحر   الصغير  المت ابية  ضمن الجدول  ت ير 
 ( .P≤ 0.01** ت ير إل  وجود فرق معنو  عالي عم  مستو  

 

ىرمون الكيورتيزول فيي مصيل اليدم مين جىيم اليدال ل  مستو   ارتفام عد  ير 
النييير عيين  صير ب ،والم  يرات الفسييمجية التيي تييدل عميي  إجيياد الجسييم
ألن  وييفتييو    االجيياد طبيعية اإلجيياد جو مصييدره ولييذا يسيم  بيرمييون

وىييذا مييا يتفييق  .[9]تييرتبط بق يير  الغييد  الكيرييية تحديييد ا بحيياالت اإلجييياد
الحاليييية عمييي  مجموعييية األ يييخاص مييين اليييذكور واإلنيييا  الدراسييية  مييي  

تيييييم  إذ الييييذين يعيييييانون مييييين نقيييييص فيييييي عيييييدد سييييياعات النيييييوم فيييييي المييييييل 
ىرميييون الكيييورتيزول لميييذكور عنيييد  مسيييتو   الحصيييول عمييي  ارتفيييام فيييي،

مقارنتيييييا ميييي  مجموعيييية السيييييطر  المبينيييية فييييي الجييييدول. وكييييذلك ارتفييييام 
نييا  عنييد مقارنتيييا ميي  الكييورتيزول لييد  اإلىرمييون مسييتو  معنييو  فييي 

وت يييير بعييين الدراسيييات إلييي  وجيييود تيييأثير  مجموعييية السييييطر  ل نيييا .
ر يسييي لمضييو  عميي  إفييراز الكييورتيزول ويييرتبط النييوم عميي  نطيياق واسيي  

. وىيذا ميا يتطيابق مي  دراسيتنا الحاليية وقيد [11]بتقميل إفراز الكيورتيزول 
د الكيورتيزول عنيميون ر ىمسيتو   بارتفام  (P≤0.05  ا  معنوي ا  لوحي فرق

 و،وسيموكالنيوم   النير عن جنمياط بصر المقارنة م  مجموعة السيطر  
 HPAومحييور EEGدراسيية مختمفيية عنييد دراسيية تفاعييل النييوم ،جثبتييت  إذ

فييي خييط األسيياس بعييد التالعيي  بسييموك النييوم واالسييتيقاي وبعييد التغيييرات 
البي يييية تتفيييق معييييم الدراسيييات عمييي  جن  الييينمط الييييومي مييين الكيييورتيزول 

كمييا وقييد اتفقييت نتييا ج دراسييتنا الحالييية  [9] ا عيين نمييط النييوممسييتقل نسيييب  
التييي ججريييت عيناتيييا عمي  مجموعيية ميين الييذكور األرانيي   [1]مي  دراسيية 

 قسييميا إليي  مجييامي  ووجييد عنييد معامميية مجموعيية اإلضييا   الطويميية فقييد
سيياعة  B 18 (سياعة ضيو  وسياعة ييالم( ومجميوم A  23مجموعية 
سييياعات ييييالم( فقيييد تيييم الحصيييول عمييي  ارتفيييام معنيييو  فيييي  6إضيييا   و

تركيز ىرمون الق ر  السكر  عند مجموعية اإلضيا   الطويمية بالمقارنية 
 النتيييا ج مييي  نتيييا ج دراسييية واتفقيييت كميييا مييي  مجموعييية اإلضيييا   القصيييير 

مسييييتو  فييييييا عميييي  حصييييول ارتفييييام معنييييو  فييييي  ج ييييارواوالييييذين  [11]
  Holstein heifers ىرمييون الق ييرين السييكر  لعجييول اليول ييتاين

فييي يييرو  إضييا   طويميية  Prepubertalوالتييي رربيييت قبييل سيين البمييوغ 
ييييا تمييييك  .ثمييييان سيييياعات يييييالم (  8  سيييياعة إضييييا   و( 16 بمغييييت  جم 

المجموعة من العجيول التيي رربييت فيي يير  اإلضيا   القصيير  والبالغية 
سييياعة ييييالم والتيييي انخفييين فيييييا مسيييتو  ( 16 سييياعات إضيييا   و( 8 

النيير  صير ىرمون الق رين السكر  إل  ما دون المستو  الطبيعيي وب
جو الحيوانيييييات  ،اإلنسيييييانج  جرييييييت عمييييييو التجييييار  عيييين النيييييوم الييييذ  جر 

أن  السيييب  الر يسيييي فيييي بيييالحقميييية فقيييد جثبتيييت الدراسيييات  جو ،المختبريييية

المسييييمط  اإلجييييياد الضييييو ير ارتفييييام ىرمييييون الكييييورتيزول نيييياتج عيييين جثيييي
فاإل يييييارات العصيييييبية المترجمييييية واليييييوارد  مييييين  يييييبكية العيييييين المنيجيييييية 

اإل يييارات الضيييو ية المسيييتمر  والتيييي سيييو  تقيييوم بتحفييييز  تحصيييل بفعيييل
 Paraventricular nucleus  (PVN)خالييا النيوا  جني  البطينيية

فييراز اليرمييون المحييرر الموجيية لمق يير   إنتييا تحييت المييياد وزييياد  مغييد  ل وات
Corticotorpin Releasing Hormone (CRH) وىيذا بيدوره يقيوم

فييييي الفييييص  CellsCorticotorpicبتن يييييط الخاليييييا الموجييييية لمق يييير  
فراز اليرميون ا  لمحفيز لق ير  الكييراألمامي لمغد  النخامية عم  إنتا  وات

Adreno corticotropic hormone (ACTH)    والذ  يعميل عمي
عمي  إفيراز الق يرينيات السيكرية ولييذا ييزداد و تحفيز ق ر  الغيد  الكيريية 
إلي  جن   [13] كميا ج يارت نتيا ج دراسية [12] الكورتيزول في مصل اليدم

تعرن األران  النيوزلندية إل  وقت طوييل مين اإلضيا   ال مسيية سيوا  
كانيييت الطبيعيييية جم االصيييطناعية طيييوال ميييد  حياتييييا قيييد جدت إلييي  زيييياد  

فييي الفيييص  Corticotorpic Cellsالتعبييير لمخاليييا الموجييية لمق ييير  
لمغييد  النخامييية وكييذلك فييي ق يير  الغييد  الكيرييية عميي  حييد سييوا   األمييامي

لكيين بيلييية  ييير مفيوميية حتيي  ا ن إن مييا ال تكيياد جن تخيير  عيين سيييطر  و 
الغيييد  الكيريييية  –النخيييامي  الغيييد الفيييص  -محيييور الغيييدد تحيييت الميييياد 

Hypothalamo – adenohypophysial – adrenal axis  يا جم 
 نييد ىرمييون الكييورتيزول عمسييتو   االنخفييان الحاصييل فييي ب تعمييقفيمييا ي

إلي   [14] اإلنيا  فقيد ج يارت الدراسية ممجموعة السيطر  سوا  لميذكور ج
انخفييان مسييتو  الكييورتيزول فييي الييدم جثنييا  النييوم ومييد  اليييالم إليي  مييا 

وجن  العالقيييييية بيييييين ىرمييييييون  ،دون مسيييييتوياتو جثنيييييا  الراحيييييية فيييييي النييييييار
ا وبعبيار  جخير  الكورتيزول وىرمون الميالتونين ىيي عالقية عكسيية دا م ي

تبط الفعاليييييييات الفسييييييمجية فيييييييي الجسييييييم والفعاليييييييات الحيوييييييية لمغيييييييد  تيييييير 
 ،يتمييييز إذا، ا عكسيييي  الصييينوبرية وق ييير  الكيريييية وق ييير  الكيريييية ارتباط ييي

ىرمون الميالتونين عم  جىم مضادات اإلجيياد اليذ  يرنيتج ويرفيرز داخيل 
الجسييييم وىييييذا مييييا سيسيييياعد عميييي  االتييييزان البييييايموجي الييييداخمي لمنيوميييية 

الحيييييو  الييييذ  يتبعييييو الميالتييييونين  وىييييذا المسييييار .[15]الجسييييم الحيوييييية 
وارتفيام ه وخالييالمقاومة حاالت اإلجياد الذ  تتعرن لو جنسجة الجسيم 

وكيييذلك [16] يزول اليييذ  يصييياح  حييياالت اإلجيييياد بصيييور  دا ميييةالكييورت
وجيييود المسيييتقبالت ذات األلفييية العاليييية عمييي  الغ يييا  القاعيييد  والغ يييا  

فييييراز  الكيييورتيزول إنتيييا النيييوو  لخالييييا ق ييير  الكيييير والمسييي ولة عييين   ه وات
 الكيورتيزول فيي مصيل اليدم ي د  إلي  خفين تركييزعمميا  تثبيط وعند 
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االرتبيييياط الييييوييفي العكسييييي بييييين الغييييدتين الصيييينوبرية ولتوضييييي   [17]
وق ييير  الكيريييية وىرموناتييييا فقيييد اتفقيييت نتيييا ج الدراسييية الحاليييية مييي  مييييا 

 ،ذكيييور اليامسيييتر السييييبير  عمييي  ةتدراسيييعنيييد  [18] جت دراسييية تاسيييتن
والتييي الحييي فييييا ضييمور نسيييج ق يير  الغييد  الكيرييية لييدييا ب ييكل كبييير 
وانخفيييان تركييييز ىرميييون الق يييرين السيييكر  المرصييين   المفيييرز منييييا عنيييد 
تربييييية ذكييييور اليامسييييتر ميييين بعييييد عميييير البمييييوغ فييييي يييييالم مسييييتمر فييييي 
مجموعييية تجريبيييية والحيييي الباحييي  فيييي دراسييية ذليييك عيييود  خالييييا ق ييير  

فرازىيييا لمق يييرينات السيييكرية  الكيريييية إلييي  سيييابق عييييدىا فيييي تصييينيعيا وات
يا فيميا يعندما تريد تربية تمك الذكور في   تعميقيرو  إضا   مسيتمر  جم 

مسييييتو   المقارنيييية بييييين الييييذكور واإلنييييا  والمبينيييية فييييي جييييدول وجييييد جن  ب
كمييميا ممجموعتين لىرمون الكورتيزول في اإلنا  يزداد عن الذكور في 

عنييد [19]لسييطر  وىييذا متفيق ميي  الدراسية النيوم  ييير طبيعيي ومجموعيية ا
ميين اإلنييا   (11و ميين الييذكور  (11  ا كييانوام ييارك  ( 21  دراسييتو عميي 

وقياسييو  قييياس نسييبة الكيورتيزول المعييابي عنيدسيينة و ( 27 وبمتوسيط عميير
إن  زيياد   ،وجيدإذ في مصل الدم قبيل وبعيد اإلجيياد والتميارين الرياضيية 

وكييذلك فييي  .مسييتو  تركيييز الكييورتيزول عنييد اإلنييا  جعميي  ميين الييذكور
وجييييييد جنء اإلنييييييا  لييييييديين  مسييييييتو  جعميييييي  ميييييين  [21] دراسيييييية وضييييييحيا

يكيين  وبعييد المنافسيية ميين الرياضيية نفسيييا تبييين جن  اإلنييا  قييد  الكييورتيزول
جكثيييييير عرضيييييية ل جييييييياد النفسييييييي ممييييييا جد  إليييييي  مسييييييتو  جعميييييي  ميييييين 

ويمكييين جن يكيييون اإلجيييياد النفسيييي مييين الرضييياعة واألمومييية الكيييورتيزول 
عنييييد  والحييييين و يرىييييا وبيييييذا يييييزداد ن يييياط إفييييراز ىرمييييون الكييييورتيزول
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Effect of sleep deprivation on cortisol hormone of blood serum among 

healthy volunteers 
Dhamia Ahmed Attieh Jnob Aldiri , Najdat Ali Shafik , Iktifa Abdul Hammd 

 

 

Abstract 
The study aimed to reveal effect of sleep deprivation on cortical hormone of blood serum among healthy male 

&female volunteers. The study carried out from  November  2017 to March 2018 in various  parts of Kirkuk city. 

Blood samples were collected from  fifty male & 50 females their ages ranged 20-45 years old. It hasexclusion 

of pregnant and patients. The blood obtained from vein using a disposable syringe were (5ml) of blood. Has 

been placed in a Gel tube leaves for 10 minutes at room temperature then concentrations to obtain serum for 

determination of corticol hormone concentration by ELISA. The results of the recorded a significant  

increase(P≤ 0.01) in the concentrations of Cortisol in serum of sleep deprivation males & females in subjects 

when compared with the control group. So we concluded that the sleep deprivation in male &female volunteers  

observed a negative effect on some  the concentration of corticol hormone serum of health. volunteers, which 

have may have a negative impact on the health. human being.  

 


