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البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
تأثير الوحام في عدد من مستوى االلكتروليتات في مصل الدم النساء الحوامل
في محافظة صالح الدين  ،العراق

براق دمحم حارز ، 1ساريا ناجي حسن ، 1رفل خميل فرحان

2

 1قسم عموم الحياة  ،كمية العموم  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

 2فرع االحياء المجهرية الطبية  ،كمية الطب  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

الممخص

هدففت الف ارسدة الحاليددة لتحف دف مسدتو ععددال االلكترول تدات فد ملددم فم النسداء الحوامدم المدوات يعدان ح مدح حالددة الوحدام .اذ جمعدت  121ع نددة فم
مددح النسدداء الحوامددم وح ددر الحوامددم مددح المراجعددات الددال ماتب درات التحمددي ت المر ددية ف د

مستش د ال ل د ح الددف ح العددام و م اركددز الرعايددة اللددحية

والعيافات الاارجية ف محافظة لد ح الدف ح والماتبدر المركدزف فد جامعدة تكريدت لم تدرة مدح شدهر تمدوز  2119ولغايدة شدهر ابريدم  .2121قسدمت
ع نددات هددذد الف ارسددة الدال مجمددوعت ح ت ددم المجموعددة االولددال  21ع نددة فم مددح النسدداء ح ددر الحوامددم وعددفت كمجموعددة سدديطرة ،كمددا ت ددم المجموعددة
الثانيددة  111ع نددة فم مددح النسدداء الحوامددم الم دوات يعددان ح مددح الوحددام وتددن س االعمددار ،اذ تراوحددت اعمددارهح بد ح  )45-17سددنة ،وتددم ت ددف ر مسددتو
اللددوف وم والبوتاس د وم ،الكالس د وم ،الحف ددف .اظهددرت النتدداذه هددذد الف ارسددة انا ا ددا معنويددا ف د مسددتو اللددوف وم ف د ملددم فم الحوامددم )P≤0.05
وأظهرت النتاذه عفم وجوف فرق معنوف ف مستو كم مح البوتاس وم والكالس وم والحف ف .

الكممات المفتاحية  :النساء الحوامم  ،الوحام  ،اللوف وم  ،البوتاس وم  ،الكالس وم  ،الحف ف

المقدمة
الحم ددم ه ددو حال ددة وظي ي ددة طبيعي ددة تظه ددر ف ه ددا العف ددف م ددح المتغ د درات

وقددت مددح ال ددوم تتعددرال الكث ددر مددح النسدداء لمشددكمة الددوحم اثندداء الحمددم

النسد د دداء الحوامد د ددم

نت ج ددة ا ددطراعات هورموني ددة او عوام ددم فس ددمجية او ب ذي ددة تحف ددفا م ددح

الوظي يد د ددة والتش د د دريحية والت د د دداع ت االي د د ددية ف د د د
 ) Amanda et al, 2007ويعتمدف الكشد

المرحمة االولال مح الحمم تحف فا ف االشهر الث ثة االولال عمدال الدرحم

عدح هدذد المتغ درات فد

فترة الحمم لمعرفة توف ر الفعم والتزوف عاالحتياجات ال زمة مح المدواف
الغذاذي ددة  )Kalhan,2000وه ددذد ته ددفض ال ددال

مددح ذلددم فدديمكح اح يسددتمر الددوحم الددال نهايددة الحمددم

Orloff and

ددماح الحل ددو عم ددال

 )Hormes .,2014,بدفأ الدوحم عندف الحامدم فد االسدبوع السدافس مدح

امددفافات كافيددة مددح المتطمعددات الغذاذيددة مددح اجددم نمددو و تطددوير الجن د ح

الحمددم عمددال الددرحم مددح ذلددم فدداح ععددال النسدداء الحوامددم تظهددر عم د هم

Mariss et al , 2018 ; shali et al , 2015 ; saini et al

اعراال الوحم مح االسبوع الراعع مح الحمم يمكدح اح تلدم االعدراال

 )2015ويع ددف الحم ددم اي ددا يعتبد ددر ظ دداهرة وظي ي ددة طبيعي ددة ملد ددحوعة

الال ذروتهدا فد االسدبوع التاسدع او االسدبوع العاشدر مدح الحمدم ثدم تبدفأ

بزي د ددافة العممي د ددات الح وي د ددة و عممي د ددات االي د ددال البناذيد د دة وتغ د د درات فد د د

عددالتراجع ف د االسددبوع الثددان عشددر الددال ال ارعددع عشددر

مسد ددتويات العف د ددف مد ددح الهورموند ددات فااد ددم جسد ددم االم الحامد ددم علد ددورة

 )Hormes .,2014اح جميددع التغ درات ال سددمجية الت د تحددفث ا د

Orloff and

كم مرحمة مح مراحم الحمم تتطمدب فرجدة عاليدة مدح التنظديم و التدوازح

تهددفض الددال ته ذددة ب ذددة مناسددعة لنمددو الجن د ح فااددم الددرحم وافامددة الحمددم
ألقلد ددال ك د دداءة ممكند ددة ال يس د د ) 2118 ،ت د ددفر مد ددفة الحمد ددم ارتع د د ح

الهورم ددون واالنزيمد د و ال ددوظي

اسدبوعا او تسددعة اشددهر وي سددم الحمددم الددال ثد ث م ارحدم Trimester

بفايددة االدداب البي ددة ولغايددة ال دوالفة  ) Gorden , 2002ت دزامح

وك ددم مرحم ددة تس ددتغرق م ددا ي ددارب الث ث ددة اش ددهر وهد د المرحم ددة االول ددال

التك

 First trimesterالمرحمدة الثانيدة  Second trimesterوالمرحمدة

لمتمث م الغدذاذ ل لكترول تدات اللدوف وم ،البوتاسد وم ،الكالسد وم

،الحف د ددف لد ددلم الحامد ددم لتمبي د ددة متطمعد ددات الجن د د ح و المشد دديمة ،اذ د ددزوف

الثالثدة  (Patil et al , 2007) Third trimesterيعدرض الدوحم فد
النسدداء الحامددم عمددال انددا الشددعور عالغثيدداح ا د

عم ددا تناس ددب م ددع حاج ددة الجند د ح م ددح

الكالس د د د وم و االلكترول تد د ددات االاد د ددر

مرحمددة الحمددم ف د أف

مد د ددح ال د د دفورة الفمويد د ددة ب د د د ح االم

والجن ح لتمعفح الهيكم العظم لمجن ح المتنام  ،وتشدمم هدذد التكي دات
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زيافة استه م االلكترول تات وزيافة ك اءة االمتلدا

المعدوف وحشدفها

تم ت ف ر مستو الحف ف ف الملم عاستافام الطري ة المونية

م ددح الهيك ددم العظمد د وزي ددافة االحت ددا الكم ددوف له ددا بواس ددطة هورمون ددات

 Colorimetric method with ferenceوعاسدتافام  kitمجهدز
مح قبم شركة  Giesseااليطالية

التد د د د د ت د د د د د ع د د د ددافة عاحتياج د د د ددات الجند د د د د ح عم د د د ددال الم د د د ددف ال لد د د د د ر

النتائج والمناقشة

)Christopher et al , 2008

االستنتاج

تاثير الحمل في تراكيز بعض االلكتروليتات

-1الصوديوم Sodium

نسد ددتنته اح ترك د ددز اللد ددوف وم انا د ددال ف د د النسد دداء الحوامد ددم الم د دوات

بد د ح الشد ددكم  )1وجد ددوف انا د دداال معن ددوف )(p≤0.05

يعددان ح مددح الوحددام عنددف م ارنتهددا عمجموعددة السدديطرة فد ح د ح لددم تظهددر
أف فد ددروق معنويد ددة ف د د تراك د ددز البوتاس د د وم  ،الكالس د د وم  ،الحف د ددف عند ددف
مسدتو

ف د د مسد ددتو

اللددوف وم ف د ملددم فم النسدداء الحوامددم ال ت د يعددان ح مددح الوحددام اذ

 (p<0.05فد النسداء الحوامددم المدوات يعددان ح مدح الوحددام عنددف

بم د مسددتواد  (140.78±6.58مم د مددو  /لتددر م ارنددة مددع مجموعددة

م ارنتها مع مجموعة السيطرة

السدديطرة الددذف بم د مسددتواد ف هددا  (145.12±5. 16,مم د مددو  /لتددر،

المواد و طرائق العمل

تتطابح هذد النتاذه مدع  Tabassumوجماعتدا  )2115مدح انا داال
مسددتو اللددوف وم ف د ملددم فم الحوامددم م ارنددة عغ ددر الحوامددم وح ددر

جمع وفصل عينات الدم

متطاع ة مع ما تولم الية  Strohnوجماعتا  )2118الدال اح مسدتو

جمعد ددت ف د د هد ددذد الف ارسد ددة  121ع ند ددة فم مد ددح النسد دداء الحوامد ددم وح د ددر

اللوف وم ف ملم الحوامم ال اتم

الحوامم مح المراجعات الال ماتبرات التحمدي ت المر دية فد مستشد ال

ال اتم

ل د ح الددف ح العددام وم اركددز الرعايددة اللددحية والعيددافات الاارجيددة فد د

عح مستواد ف ملم النساء ح ر الحوامم ويعز السدبب فد

ذلدم الددال ارت دداع

محافظ د ددة لد د د ح ال د ددف ح الع د ددام وم اركد د دز الرعاي د ددة الل د ددحية والعي د ددافات

عدح مسدتواد فد ملدم الحوامدم

ددغ الدفم الندداجم عددح الحمددم الدذف يعددف ع مددة معكدرة

عم ددال وج ددوف ام ددم فد د ن ددم الل ددوف وم والبوتاسد د وم عب ددر حش دداء الا ي ددا

الاارجي ددة فد د محافظ ددة لد د ح ال ددف ح والماتب ددر المرك ددزف فد د جامع ددة

الع د ددمية الممس د دداء الوعاذي د ددة وه د ددو المسد د د و ع د ددح تنظ د دديم

تكري ددت لم ت د درة م ددح شد ددهر تمد ددوز  2119ولغاي ددة نيسد دداح  .2121قسد ددمت

د ددغ ال د ددفم

) )Tabassum et al., 2015; Ebenezer et al., 2017ف هدذد

ع نددات هددذد الف ارسددة الددال مجمددوعت ح ت ددم المجموعددة األولددال  21ع نددة

الف ارسدة كداح هندام انا داال معندوف ) (p≤0.05فد مسدتو اللدوف وم

فم مد ددح النسد دداء ح د ددر الحوامد ددم وعد ددفت كمجموعد ددة سد دديطرة ،كمد ددا ت د ددم

فد د مل ددم فم النس دداء الحوام ددم م ارن ددة عمجموع ددة الس دديطرة  ،يمك ددح اح

المجموعة الثانية  111ع ندة فم مدح النسداء الحوامدم وتراوحدت اعمدارهح

يكد ددوح ن د د

ب ح  )45-17سنة  .تم سحب  5مم مح الفم الوريدف فد الماتبدر مدع

مسد ددتو اللد ددوف وم ف د د ملد ددم الد ددفم الم ح د د ف د د هد ددذد

المجموعددة عسددبب عددفم احتعدداس اللددوف وم  Sodium retentionاو

أاددذ المعموم ددات مددح جمي ددع النسدداء الحوام ددم وح ددر الحوام ددم الس دديطرة)

زيافة بوتاس وم الفم ف الا يا الع مية الممسداء والشد ار ح الوعاذيدة ممدا

و ددع الددفم ف د اناب ددب ااتعددار الددفم  )EDTAااليددة مددح مددافة مانعددة

ي مددم مددح مسددتو

التاثددر الددفم ،ثددم فلددم الددفم ف د جهدداز الطددرف المركددزف عسددرعة 3111

اللددوف وم ويزيددف مددح مسددتو البوتاس د وم فد السدداذم

فاام الا يا ). )Blaustein et al ., 2006

فورة /الفقي ددة لم ددفة  )11فق دداذح لمحل ددو عم ددال مل ددم ال ددفم ،لغ ددرال
ت ددف ر مسددتو األلكترول تددات فيددا.و حممددت النتدداذه احلدداذيا عنددف مسددتو
) (p≤0.05عاستافام االاتعار  )T-testالراوف )2111،

تقدير مستوى األليكتروليتات في مصل الدم
 : 1ت ف ر مستو اللوف وم ف ملم الفم

تم ت ف ر مستو اللوف وم عاستافام الطري دة االنزيميدة المتععدة مدح قبدم
) )Trinder 1951وذلددم عاسددتافام عددفة التحم ددم الجدداهزة مددح شددركة

الشكل ( )1مستوى الصوديوم في مصل دم النساء الحوامل وغير الحوامل

 Humanااللمانية

(السيطرة)

 : 2ت ف ر مستو البوتاس وم ف ملم الفم

* تشير لوجود اختالف معنوي عند مستوى احتمالية P ≤ 0.05

ت ددم ت ددف ر مس ددتو البوتاسد د وم فد د المل ددم عاس ددتافام الطري ددة األنزيمي ددة

 NSتشير لعدم وجود اختالف معنوي عند مستوى احتمالية P ≤ 0.05

المتععددة مددح قبددم  )Hillmann et al 1963وذلددم عاسددتافام عددفة

 -2البوتاسيوم Potassium

التحم م الجاهزة مح شركة  Humanااللمانية

أظه ددرت النت دداذه فد د الش ددكم  )2ع ددفم وج ددوف فرق ددا معنوي ددا فد د مس ددتو

 : 3ت ف ر مستو الكالس وم ف ملم الفم

البوتاسد د وم فد د مل ددم فم النس دداء الحوام ددم المد دوات يع ددان ح م ددح الوح ددام

تد ددم ت د ددف ر مسد ددتو الكالس د د وم ف د د الملد ددم عاسد ددتافام الطري د ددة المونيد ددة

ومجموعددة السدديطرة ،اذ بم د مسددتواد )4.59 ± 0.41 )4.37± 0.43

وعاستافام  kitمح شركة  Biomerieuxال رنسية

مم مو  /لتر عمدال التدوال  .تتطدابح نتداذه هدذد النت جدة مدع مدا تولدم

 : 4ت ف ر مستو الحف ف ف ملم الفم

الي ددا Efsaوجماعت ددا  )2116فد د ف ارس ددتا التد د اجري ددت عم ددال 344
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مسددتو البوتاس د وم ف د كددم مددح الع زمددا

ام دراة حامددم سددميمة لددم اتم د

امتلدا

ت اع

الكالسد وم المعدوف اثنداء الحمدم بتداث ر مدح ف تدام ح

الجن نيددة واالموميددة مددع فت درة الحمددم  38-15اسددبوعا مددح الحمددم ) اذ

 1.25(2OH) D3كمددا اح انا دداال االلبددوم ح تسددبب ف د انا دداال

 (3.5-3.6ممد مدو  /لتددر فد االجندة و  )3.6-3ممد مددو /

مستو الكالس وم الكم ف الدفم الدال مسدتويات تدرتع عدافة مدع اعدراال

بمد

لت ددر فد د تم ددم االمه ددات ويع ددوف الس ددبب فد د ذل ددم ال ددال مع ددف مس ددتو

ند

البوتاسد د وم ال ددوم فد د نس دده الجند د ح واالم يمك ددح تمب ت ددا فد د لتغ د درات

مدع االنا داال فد مسدتويات ف تدام ح  1.25(OH)2D3الدال و ددعها

التكي يددة الت د تحدداف عمددال ت دوازح البوتاس د وم اثندداء الحمددم ،فا د
الحمددم ع ددال اف دراز البوتاسد د وم ثابتددا م ددح ا د

البوتاس د وم الكم ددوف والت د تتك د د

فت درة

كالس د وم الددفم واح انا دداال امتلددا

الكالس د وم المعددوف توافددح

 )Christopher et al ., 2006وذلدم الح الكالسد وم الكمد

الطبيعد

الي ددات تكي يددة الس ددتعافة

يشددمم تواجددفد مددع مركعددات االلبددوم ح والبيكارتونددات والس د ترات المع ددفة

م ددع زيددافة البوتاسد د وم ف د ال ددفم وزي ددافة

ويع د د ددال الكالس د د د وم المتد د ددا ح الد د ددذف يمثد د ددم الجد د ددزء المهد د ددم مد د ددح الناحيد د ددة

احتع دداس الل ددوف وم بوسد داطة هرم ددوح االلفوس ددتروح

 )Cheung and Lafayette.,2013وقددف اقتددرح

Aldosterone

ال سد ولوجية ثابتددا اثندداء الحمددم

Lindheimer

.)2015

وجماعتددا  )2111الددال اح هرمددوح البروجسددتروح يسدداهم ف د الح ددا

Christopher and Kovacs .,

عمال توازح البوتاس وم لف النساء الحوامم .واشارت الف ارسدة Akinson
وجماعت ددا  )2116التد د اجري ددت عم ددال الح وان ددات ال ددال اح البوتاسد د وم
ن دم بنشدداب عبددر المشدديمة واح الجند ح الندام يحدداف عمددال ترك ددز ثابددت

لمبوتاسد وم فد الع زمددا .كمددا الحد

) Lorenz (2012وجددوف مسددتو

لمبوتاس وم الجن ن ف حالة ت ف البوتاس وم االموم .

الشكل ( )3مستوى الكالسيوم في مصل دم النساء الحوامل وغير الحوامل
(السيطرة )

* تشير لوجود اختالف معنوي عند مستوى احتمالية P ≤ 0.05

 NSتشير لعدم وجود اختالف معنوي عند مستوى احتمالية P ≤ 0.05

 -4الحديد Iron
أظهددرت النتدداذه ف د الشددكم  )4عددفم وجددوف فرقددا معنويددا ) p<0.05
ف د مسد دتو الحف ددف فد د مل ددم فم النسدداء الحوام ددم ال تد د يع ددان ح م ددح

الشكل ( )2مستوى البوتاسيوم في مصل دم النساء الحوامل وغير الحوامل

الوحام ومجموعة النساء ح در الحوامدم اذ بمد مسدتواد )78.20±8.14

(السيطرة )

 )79.80±9.08مم د م ددو  /لتددر عم ددال الت دوال وذل ددم عسددبب تن دداو

* تشير لوجود اختالف معنوي عند مستوى احتمالية P ≤ 0.05

 NSتشير لعدم وجود اختالف معنوي عند مستوى احتمالية P ≤ 0.05

األحذيددة الغنيددة عالحف ددف مددح ا د

 -3الكالسيوم Calcium

بها اثنداء الحمدم لمح دا عمدال تدوازح الحف دف األمدوم وفعدم نمدو الجند ح

أظهرت النتاذه ف الشكم  )3عفم وجدوف فرقدا معنويدا  )p<0.05فد

مس ددتو

ح دث تدزفاف األحتيداج الدال الحف دف ال سد ولوجية عشدكم كب در لدفعم الجند ح

الكالسد د وم فد د مل ددم فم النس دداء الحوام ددم ال تد د يع ددان ح م ددح

والتك

الوحام ومجموعة النساء ح ر الحوامدم اذ بمد مسدتواد (8.62± 0.81
الكالس د وم مددح ا د

هورمددوح اله عسددف ح األمددوم وهددو الهرمددوح الددذف ددنظم الحف ددف وينددته

لتح ددح قيمددة مسددتواد المولددال بهددا

عددح طريددح الكبددف ددتحكم ف د ترك ددز الحف ددف ف د الع زمددا وتوزيع دا ف د

اثناء فترة الحمدم عاال دافة الدال لدحة عظدام االم المثمدال (Michael
 ., 2005فاد

مع الحمدم  ) Fisher and Nemeth ., 2017وتعتمدف هدذد

األليدة فد تددوف ر الحف ددف اثنداء الحمددم عمددال االقددم جدزء منددا يعتمددف عمددال

 )8.90± 0.79مم د مددو  /لتددر عمددال الت دوال  ،وذلددم عسددبب تندداو
نظددام حددذاذ

نظددام حددذاذ لتح ددح ال دديم المولددال

نس ه النساء الحوامم .) Koenig et al ., 2014

فتدرة الحمددم مددح المهددم الحلددو عمددال مددا يك د مددح

الكالس د وم اذ يحتدداج الط ددم الددال الكالس د وم ل نمددو عشددكم لددحي  ،ح ددث
عند ددف انا د دداال مسد ددتو

الحمد ددم د د فف الد ددال سد ددحب

الكالس د د وم ا د د

الكالس د وم مددح العظددام ل ددماح نمددو الجن د ح ممددا يعددرال الحامددم لاطددر
انا د د دداال كتم د د ددة وهشاش د د ددة العظ د د ددام فد د د د وق د د ددت الح د د ددح م د د ددح الحي د د دداة
 )Michelle.,2017وذل د د ددم الح الكالسد د د د وم يس د د دداعف فد د د د تالد د د د ب

الشكل ( )4مستوى الحديد في مصل دم النساء الحوامل وغير الحوامل

البوي ة وزرع الكيسة االريمية ح دث رت دع معدف التحويدم مدح االم الدال

(السيطرة)

الجن د ح عشددكم كب ددر ح دوال  %81مددح الكالس د وم الموجددوف ف د الهيك ددم
العظم لمجن ح نت م اليا عبر المشيمة اد
ومعظمهد ددا د ددتم مد ددح ا د د

امتلد ددا

* تشير لوجود اختالف معنوي عند مستوى احتمالية P ≤ 0.05

الثمدث الثالدث مدح الحمدم

 NSتشير لعدم وجود اختالف معنوي عند مستوى احتمالية P ≤ 0.05

الكالس د د وم اثند دداء الحمد ددم ح د ددث

24

1 ج/املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع لكلية العلوم – جامعة تكريت

) متاععد د ددة االجھاف التاكسد د ددفف2118 . ام د د د

Gorden, M. (2002). Maternal physiology in
pregnancy. In S. Gabbe. J. Niebyl. And J. Simpson
(Eds) Obstetrics: Normal and problem pregnancies
(4th.ed.) New York: Churchill Livingstone
Ebenezer, O.D; Robert, D; Antwi - Boasiako, C.;
George, A.; Daniel, S .and Alexander, A. (2017):
Serum sodium and potassium levels in preeclampsia :
A case – control study in a large tertiary hospital in
Ghana ,4th ed (11) :419 .
Blauestein ,MP.; Zhang ,J; Chen ,L. and Hamilton
,BP. (2006) : How does salt retention raise blood
pressure . Am J Physiol Regul Integr Comp physiol ;
290 : 514-523 .
Cheung, KL. and Lafayette, RA. (2013): Renal
physiology of pregnancy advances in chronic kidney
disease ,20 ,209-214 .
Christopher, S.; Kovacs, MDa.; El-Hajj, G. and
fuleihan , MD .(2006) : Calcium and Bone Disorders
During pregnancy and Lactation ,American
University of Beirut –Medical Center, Raid El Solh,
Beirut , Lebanon .,: 10 :1016-1019 .
Lorenz, JM. (2012) ((Potassium Metabolism )). In:
Oh W, Guignard JP, Baumgart S, (eds). Polin RA,
consulting editor. Nephrology and fluid / electrolyte
physiology, neonatology questions and controversies
. 2nd ed . Philadelphia : Elsevier Saunders , P . 61-73 .
Atkinston, D.; Boyd, R. and Sibley, C. (2006)
Placental transfer In : Nell J, Challis J, de Krester D ,
Pfaff D, Richards J, plant T, Wassarman P (ed).
Knobil and Neill ’s physiology of reproduction.
Volume 2 . Edition: 3rd ed.
Efsa , P . (2016) Panel on Dietetic products, Nutrition
and Allergies (NDA) Dietary reference values for
vitamin D .EFSA, 10: 28 .
Lindheimer , MD .; Richardson, DA.; Ehrlich, EN.
and Katz, Al. (2011) Potassium homeostasis in
pregnancy. J.Rep.Med., 32 , 517 -522
Strohm, D.; Bechthold, A.; Ellinger, S.; LeschikBonnet, E.; Stehle, P.; Heseker, H. (2018): Revised
Reference Values for the Intake of Sodium and
Chloride Sciences, University of Bonn, Bonn,
Germany; department of Sports and Health,
University of Paderborn, Paderborn, German Ann
Nutr Metab ،72:12–17.
Orloff N.C. and Hormes JM (2014) Pickles and ice
cream!Food cravings in pregnancy: hypotheses,
preliminary evidence, and directions for future
research. Frontiers in Psychology 5, 1–15.
Tabassum, H.; Al-Jameil, N.; Ali, M.; Khan,
F.A.(2015): (Status of serum electrolytes in
preeclamptic pregnant women of Riyadh, Saudi
Arabia). Department of Clinical Laboratory Sciences,
College of Applied Medical Sciences, King Saud
University, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
Biomedical Research; 26 (2): 219-224

ج

المصادر

س د د دراب فل د د د، ال يس د د د

رس د ددالة، والتغ د د درات ال سد د د ولوجية والكيموح وي د ددة ل د ددف النس د دداء الحوام د ددم
 العراق، جامعة تكريت،  كمية العموم،ماجست ر
 الطعع د ددة. م د ددفام ال د ددال االحل د دداء.)2111 . ااش د ددع محم د ددوف،الد د دراوف
 العراق،  جامعة المولم، فار الكتب لمطعاعة والنشر.الثانية
Amanda, M.; Macejko, M.; Anthony, J. and
Schaeffer, M. (2007): Asymptomatic bacteriuria and
symptomatic urinary tract infections during
pregnancy, Urologic Clinics. 34 (1) : 35-42
Christopher, S. and Kovacs, MID. (2018): calcium
and phosphate metabolism and related disorders
during pregnancy and lactation , Bmg Careers, 11 (2)
:4
Gorden, M. (2002). Maternal physiology in
pregnancy. In S. Gabbe. J. Niebyl. And J. Simpson
(Eds) Obstetrics: Normal and problem pregnancies
(4th.ed.) New York : Churchill Livingstone
Marissa, K.; Ricki, j.; Flowers, M. T.; David, H.
Abbot and Jon , E. (2018): Levine Ovarian estradial
supports sexual behavior but not energy homeostasis
in female marmoset monkeys. Intrnational Journal of
Obesity, 20 (1) : 300
Micheal, C.V. (2017): Epidermal Barrier Protects
against Age–Associated systemic inflammation, J
Invest Dermatol. 137 (6): 1206-1208 .
Fisher, L.A.; Nemeth, E(2017): Iron homeostasis
during pregnancy Center for Iron Disorders, David
Geffen School of Medicine, University of California,
United States AJCN. First published ahead doi:
10.3945/ajcn.117.155812.
Koenig, D.M.; Humphreys–Tussing, L.; Day. J.;
Cadwell, B.; Nemeth, E(2014): Hepcidin and Iron
Homeostasis during Pregnancy department of
women, children and family health science, college of
Nursing, University of Illinois at Chicago United
states
Nutrients
2014,
6,
3062-3083;
doi:10.3390/nu6083062
Saini, V.; Kataria , M .; Yadav, A.; Jain , A.(2015) :
Role of leptin and adiponectin in gestational diabetes
mellitus: a study in a North Indian tertiary care
hospital.. Internet Journal of Medical Update –
Ejournal .10(1):500 .
Shali, M–T.; Edi, V.; Adi, L.; Juan, P.K.; Nandor,
G.T.; Tinnakorn, C.; Zhong, D.; Hassan, S.S. and
Reborto, R. (2015): characterization of visceral and
Subcutaneous Adipose Tissue Transcriptome and
Biological pathways in pregnant and Non-Pregnant
Women: Evidence for pregnancy–Related RegionalSpecific Differences in Adipose Tissue , Plosone .4.
Patil, S.B.; Kodliwodmath, M.V. and Kodliwodmath,
S.M.(2007).Lipid peroxidation and Non-enzymatic
antioxidant in normal pregnancy J.Obstert. Gynec.
India, 56 (5). PP: 399-401

25

1 ج/املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع لكلية العلوم – جامعة تكريت

ج

Abstract
The summary aims at the current study to determine the level of some electrolytes in the serum of pregnant
women with the condition of the condition of the condition of the condition. It collected 120 blood samples from
pregnant and non-pregnant women from the reviews to the laboratories of pathological analysis at Salah al-Din
General Hospital, health care centers and outpatient clinics in Salah al-Din province and the central laboratory at
Tikrit University for the period from July 2019 to April 2020. The samples of this study were divided into two
groups of the first group of 20 blood samples from non-pregnant women promised as a control group, and the
second group included 100 blood samples from pregnant women with leptosis and the same age, ranging in age
from (17-45) years, and the level of sodium, potassium, calcium, iron was estimated. The results of this study
showed a moral decrease in the level of sodium in the serum of pregnant women (P≤0.05) and showed no moral
difference in the level of both potassium, calcium and iron.
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