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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

 2انحر فرفل خميل ،  1ساريا ناجي حسن،  1براق دمحم حارز

 العراققسم عموم الحياة ، كمية العموم ، جامعة تكريت ، تكريت ،  1
 فرع االحياء المجهرية الطبية ، كمية الطب ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق 2
 

 الممخص
ع نددة فم  121اذ جمعدت  .النسداء الحوامدم المددوات  يعدان ح مدح حالددة الوحدام فد  ملددم فم  مسدتو  ععددال االلكترول تداتالحاليددة لتحف دف  هدففت الفراسدة

مستشدد ال لدد ح الددف ح العددام و مراكددز الرعايددة اللددحية  فدد  مددح النسدداء الحوامددم وح ددر الحوامددم مددح المراجعددات الددال ماتبددرات التحمددي ت المر ددية 
قسدمت  .2121يدم ولغايدة شدهر ابر  2119والماتبدر المركدزف فد  جامعدة تكريدت لم تدرة مدح شدهر تمدوز ف  محافظة لد ح الدف ح والعيافات الاارجية 

ع نددة فم مددح النسدداء ح ددر الحوامددم وعددفت كمجموعددة سدديطرة، كمددا ت ددم المجموعددة  21ال مجمددوعت ح  ت ددم المجموعددة االولددال ع نددات هددذد الفراسددة الدد
 ر مسددتو  ( سددنة، وتددم ت ددف45-17ع نددة فم مددح النسدداء الحوامددم المددوات  يعددان ح مددح الوحددام وتددن س االعمددار، اذ تراوحددت اعمددارهح بدد ح   111الثانيددة 

( P≤0.05اظهددرت النتدداذه هددذد الفراسددة انا ا ددا معنويددا فدد  مسددتو  اللددوف وم فدد  ملددم فم الحوامددم    .اللددوف وم والبوتاسدد وم، الكالسدد وم، الحف ددف
 .وأظهرت النتاذه عفم وجوف فرق معنوف ف  مستو  كم مح  البوتاس وم والكالس وم والحف ف 

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

 المقدمة 
الحمددددم هددددو حالددددة وظي يددددة طبيعيددددة تظهددددر ف هددددا العف ددددف مددددح المتغ ددددرات 

النسددددددداء الحوامدددددددم  فددددددد   الوظي يدددددددة والتشدددددددريحية والت ددددددداع ت االي دددددددية
 Amanda et al, 2007  متغ درات فد  هدذد الالكشد  عدح ( ويعتمدف

ت ال زمة مح المدواف الفعم والتزوف عاالحتياجا فترة الحمم لمعرفة توف ر 
( وهدددذد تهدددفض الدددال  دددماح الحلدددو  عمدددال Kalhan,2000  الغذاذيدددة

امددفافات كافيددة مددح المتطمعددات الغذاذيددة مددح اجددم نمددو و تطددوير الجندد ح 
 Mariss et al , 2018 ; shali et al , 2015 ; saini et al 

الحمددددم اي ددددا يعتبددددر ظدددداهرة وظي يددددة طبيعيددددة ملددددحوعة يعددددف و  (2015
وتغ دددددرات فددددد   ةالعمميدددددات الح ويدددددة و عمميدددددات االيدددددال البناذيدددددبزيدددددافة 

علددددورة  الحامددددم  مسددددتويات العف ددددف مددددح الهورمونددددات فااددددم جسددددم االم
لجندد ح فااددم الددرحم وافامددة الحمددم ا لنمددو تهددفض الددال ته ذددة ب ذددة مناسددعة

(ت ددددفر مددددفة الحمددددم ارتعدددد ح  2118ال يسدددد  ، ألقلددددال ك دددداءة ممكنددددة  
  Trimesterحمددم الددال ثدد ث مراحدم اسدبوعا او تسددعة اشددهر وي سددم ال

وكدددم مرحمددددة تسدددتغرق مددددا ي دددارب الث ثددددة اشدددهر وهدددد  المرحمدددة االولددددال 
First trimester    المرحمدة الثانيدةSecond trimester    والمرحمدة

فد  يعدرض الدوحم Third trimester   (Patil et al , 2007)الثالثدة 
انددا الشددعور عالغثيدداح ادد   مرحمددة الحمددم فدد  أف النسدداء الحامددم عمددال 

وقددت مددح ال ددوم تتعددرال الكث ددر مددح النسدداء لمشددكمة الددوحم اثندداء الحمددم 
مونيددددة او عوامددددم فسددددمجية او ب ذيددددة تحف ددددفا مددددح ور نت جددددة ا ددددطراعات ه
حمم تحف فا ف  االشهر الث ثة االولال عمدال الدرحم لالمرحمة االولال مح ا

 Orloff and الددال نهايددة الحمددم  مددح ذلددم فدديمكح اح يسددتمر الددوحم

Hormes .,2014,)  بدفأ الدوحم عندف الحامدم فد  االسدبوع السدافس مدح 
مددح ذلددم فدداح ععددال النسدداء الحوامددم تظهددر عمدد هم  الحمددم عمددال الددرحم

يمكدح اح تلدم االعدراال  لحمم اعراال الوحم مح االسبوع الراعع مح ا
الحمدم ثدم تبدفأ السدبوع التاسدع او االسدبوع العاشدر مدح فد  ا ذروتهدا الال 

 Orloff andعددالتراجع فدد  االسددبوع الثددان  عشددر الددال الراعددع عشددر  

Hormes .,2014) ال سددمجية التدد  تحددفث ادد   تغ  ددرات اح جميددع ال
كم مرحمة مح مراحم الحمم تتطمدب فرجدة عاليدة مدح التنظديم و التدوازح 
الهورمدددون  واالنزيمددد  و الدددوظي   عمدددا  تناسدددب مدددع حاجدددة الجنددد ح مدددح 

(  تددزامح  Gorden , 2002االدداب البي ددة ولغايددة الددوالفة  بفايددة 
الكالسد وم  ،البوتاسد وم ،اللدوف ومل لكترول تدات التك   لمتمث م الغدذاذ  

، اذ  دددددزوف الحف دددددف لدددددلم الحامدددددم لتمبيدددددة متطمعدددددات الجنددددد ح و المشددددديمة،
 فمويددددددة بدددددد ح االم فورة الالددددددمددددددح االلكترول تددددددات االاددددددر   الكالسدددددد وم و 

وتشدمم هدذد التكي دات  ، موالجن ح لتمعفح الهيكم العظم  لمجن ح المتنا
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ك اءة االمتلدا  المعدوف وحشدفها وزيافة االلكترول تات زيافة استه م 
بواسدددطة هورموندددات مدددح الهيكدددم العظمددد  وزيدددافة االحت دددا  الكمدددوف لهدددا 

 التدددددددددد  ت دددددددددد  عددددددددددافة عاحتياجددددددددددات الجندددددددددد ح عمددددددددددال المددددددددددف  ال لدددددددددد ر
 Christopher et al , 2008  ) 

 االستنتاج 
نسددددتنته اح  ترك ددددز اللددددوف وم انا ددددال فدددد  النسدددداء الحوامددددم المددددوات  

نددف م ارنتهددا عمجموعددة السدديطرة فدد  حدد ح لددم تظهددر يعددان ح مددح الوحددام ع
أف فددددروق معنويددددة فدددد  تراك ددددز البوتاسدددد وم ، الكالسدددد وم ، الحف ددددف عنددددف 

فدد  النسداء الحوامددم المدوات  يعددان ح مدح الوحددام عنددف  p<0.05)مسدتو   
 م ارنتها مع مجموعة السيطرة 

 المواد و طرائق العمل 
 جمع وفصل عينات الدم 
ع نددددة فم مددددح النسدددداء الحوامددددم وح ددددر  121جمعددددت فدددد  هددددذد الفراسددددة 

الحوامم مح المراجعات الال ماتبرات التحمدي ت المر دية فد  مستشد ال 
فددد  لددد ح الدددف ح العدددام ومراكدددز الرعايدددة اللدددحية والعيدددافات الاارجيدددة 

ز الرعايددددددة اللدددددحية والعيددددددافات محافظدددددة لدددددد ح الدددددف ح العددددددام ومراكددددد
الددددف ح والماتبددددر المركددددزف فدددد  جامعددددة  الاارجيددددة فدددد  محافظددددة لدددد ح
قسددددمت  .2121ولغايددددة نيسدددداح  2119تكريددددت لم تددددرة مددددح شددددهر تمددددوز 

ع نددة  21ع نددات هددذد الفراسددة الددال مجمددوعت ح ت ددم المجموعددة األولددال 
وعددددفت كمجموعددددة سدددديطرة، كمددددا ت ددددم فم مددددح النسدددداء ح ددددر الحوامددددم 

مدارهح ع ندة فم مدح النسداء الحوامدم وتراوحدت اع 111المجموعة الثانية 
مم مح الفم الوريدف فد  الماتبدر مدع  5تم سحب  .( سنة 45-17ب ح   

 السددديطرة(  أادددذ المعمومدددات مدددح جميدددع النسددداء الحوامدددم وح دددر الحوامدددم
االيددة مددح مددافة مانعدددة ( EDTAالددفم   و ددع الددفم فدد  اناب ددب ااتعدددار

 3111فدد  جهدداز الطددرف المركددزف عسددرعة  الددفم  ثددم فلددم الددفم، التاثددر
( فقدددداذح لمحلددددو  عمددددال ملددددم الددددفم، لغددددرال 11 لمددددفة  فورة /الفقي ددددة

عنددف مسددتو   حممددت النتدداذه احلدداذيا و.ت ددف ر مسددتو  األلكترول تددات فيددا
(p≤0.05) عاستافام االاتعار  T-test، 2111(  الراوف) 

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

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

Human   االلمانية 
 البوتاس وم ف  ملم الفم مستو  : ت ف ر  2

البوتاسددد وم فددد  الملدددم عاسدددتافام الطري دددة األنزيميدددة مسدددتو  تدددم ت دددف ر 
( وذلددم عاسددتافام عددفة Hillmann et al 1963المتععددة مددح قبددم  

 االلمانية   Humanالتحم م الجاهزة مح شركة 
 الكالس وم ف  ملم الفم مستو  : ت ف ر  3

 تددددم ت ددددف ر مسدددددتو  الكالسدددد وم فددددد  الملددددم عاسدددددتافام الطري ددددة المونيدددددة
 ال رنسية  Biomerieuxمح شركة  kitوعاستافام 

 الحف ف ف  ملم الفم مستو  : ت ف ر  4

   الحف ف ف  الملم عاستافام الطري ة المونيةمستو  تم ت ف ر 
Colorimetric method with ference   وعاسدتافامkit   مجهدز

 االيطالية   Giesseمح قبم شركة 
 النتائج والمناقشة 

   الحمل في تراكيز بعض االلكتروليتات تاثير
   Sodiumلصوديوم  ا-1

مسددددتو  فدددد  (p≤0.05) وجددددوف انا دددداال معنددددوف  (1الشددددكم    بدددد ح
فدد  ملددم فم النسدداء الحوامددم ال تدد  يعددان ح مددح الوحددام اذ  اللددوف وم

م ارنددة مدددع مجموعدددة ممدد  مدددو  / لتدددر  6.58±140.78)  مسدددتواد  بمدد 
ممدد  مددو / لتددر،  ,16 .5±145.12) مسددتواد ف هددا السدديطرة الددذف بمدد  

انا داال مدح ( 2115وجماعتدا     Tabassumتتطابح هذد النتاذه مدع
فدد  ملددم فم الحوامددم م ارنددة عغ ددر الحوامددم وح ددر  اللددوف وممسددتو  

الدال اح مسدتو   (2118وجماعتا    Strohnمتطاع ة مع ما تولم الية
اللوف وم ف  ملم الحوامم ال  اتم  عدح مسدتواد فد  ملدم الحوامدم 

فد   سدببز  الويعال  اتم  عح مستواد ف  ملم النساء ح ر الحوامم 
الدفم الندداجم عددح الحمددم الدذف يعددف ع مددة معكددرة ذلدم الددال ارت دداع  ددغ  

ن دددم اللدددوف وم والبوتاسددد وم عبدددر حشددداء الا يدددا فددد   عمدددال وجدددوف امدددم
الع دددددمية الممسددددداء الوعاذيدددددة وهدددددو المسددددد و  عدددددح تنظددددديم  دددددغ  الدددددفم 

Tabassum et al., 2015; Ebenezer et al., 2017)  ف  هدذد  )
اللدوف وم و  مسدتفد  (p≤0.05) الفراسدة كداح هندام انا داال معندوف 

يمكدددح اح ،  النسددداء الحوامدددم م ارندددة عمجموعدددة السددديطرةفددد  ملدددم فم 
الددددفم الم حدددد  فدددد  هددددذد فدددد  ملددددم  لددددوف ومال مسددددتو   يكددددوح ن دددد 

او   Sodium retentionالمجموعددة عسددبب عددفم احتعدداس اللددوف وم
زيافة بوتاس وم الفم ف  الا يا الع مية الممسداء والشدرا  ح الوعاذيدة ممدا 

البوتاسدد وم فدد  السدداذم مسددتو   مددح  اللددوف وم ويزيددف مسددتو   ي مددم مددح
 .( (Blaustein et al ., 2006فاام الا يا 

  

 
ى الصوديوم  في مصل دم النساء الحوامل وغير الحوامل ( مستو 1الشكل )

 )السيطرة(
 P ≤ 0.05تشير لوجود اختالف معنوي عند مستوى احتمالية  *
NS       احتمالية تشير لعدم وجود اختالف معنوي عند مستوىP ≤ 0.05 

 

  Potassium      البوتاسيوم  -2
مسدددتو  فرقدددا معنويدددا فددد  عدددفم وجدددوف ( 2الشدددكم  أظهدددرت النتددداذه فددد  

 المدددوات  يعدددان ح مدددح الوحدددام  النسددداء الحوامدددم فددد  ملدددم فم  البوتاسددد وم
( 4.59 ± 0.41(  0.43 ±4.37 اذ بمدد  مسددتواد  ،ومجموعددة السدديطرة
مدع مدا تولدم هدذد النت جدة تتطدابح نتداذه  .عمدال التدوال مم  مو  / لتر 

 344التدددد  اجريددددت عمددددال  فدددد  فراسددددتا  (2116وجماعتددددا    Efsaاليددددا
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البوتاسدد وم فدد  كددم مددح الع زمددا مسددتو  امددراة حامددم سددميمة لددم  اتمدد  
اذ اسددبوعا مددح الحمددم (  38-15الحمددم   فتددرة الجن نيددة واالموميددة مددع 

ممد  مددو  /  ( 3-3.6فد  االجندة و   ممد  مدو  / لتددر  3.6-3.5)   بمد
مسددددتو  معدددف  ويعدددوف السدددبب فددد  ذلدددم الدددال  تمدددم االمهدددات  فددد  لتدددر 

لتغ  ددددرات فدددد  الجندددد ح واالم يمكددددح تمب تددددا نسدددده البوتاسدددد وم ال ددددوم  فدددد  
فادد   فتددرة  ، التكي يددة التدد  تحدداف  عمددال تددوازح البوتاسدد وم اثندداء الحمددم

الحمدددم  ع دددال افدددراز البوتاسددد وم ثابتدددا مدددح اددد   اليدددات تكي يدددة السدددتعافة 
البوتاسددد وم الكمدددوف والتددد  تتك ددد  مدددع زيدددافة البوتاسددد وم فددد  الدددفم وزيدددافة 

  Aldosterone االلفوسدددتروح هرمدددوح  طةااحتعددداس اللدددوف وم بوسددد
 Cheung and Lafayette.,2013 وقددف اقتددرح )Lindheimer  

البروجسددتروح يسدداهم فدد  الح ددا   الددال اح هرمددوح  (2111وجماعتددا   
 Akinsonفراسدةالواشارت  .عمال توازح البوتاس وم لف  النساء الحوامم

( التدددد  اجريدددت عمددددال الح واندددات الددددال اح البوتاسدددد وم 2116وجماعتدددا   
 ن دم بنشدداب عبددر المشدديمة واح الجندد ح الندام  يحدداف  عمددال ترك ددز ثابددت 

 سددتو  وجددوف م  Lorenz (2012)الحدد كمددا  .لمبوتاسدد وم فدد  الع زمددا
   .لمبوتاس وم الجن ن  ف  حالة ت   ف البوتاس وم االموم 

 
البوتاسيوم في مصل دم النساء الحوامل وغير الحوامل  ى ( مستو 2الشكل )

 )السيطرة (
 P ≤ 0.05تشير لوجود اختالف معنوي عند مستوى احتمالية  *
NS       احتمالية تشير لعدم وجود اختالف معنوي عند مستوىP ≤ 0.05 

                                                                                          Calcium       الكالسيوم   -3
 فد ( p<0.05  فرقدا معنويداعفم وجدوف  (3ف  الشكم  أظهرت النتاذه  

ال تددد  يعدددان ح مدددح النسددداء الحوامدددم فددد  ملدددم فم  الكالسددد وم مسدددتو  
 0.81 ±8.62)  الوحام ومجموعة النساء ح ر الحوامدم اذ بمد  مسدتواد  

وذلدددم عسدددبب تنددداو  ، عمدددال التدددوال ممددد  مدددو  / لتدددر ( 0.79 8.90± 
المولددال بهددا  قيمددة مسددتواد  الكالسدد وم مددح ادد   نظددام حددذاذ   لتح  ددح

 Michael)عظدام االم المثمدال   اثناء فترة الحمدم عاال دافة الدال لدحة

فادد   فتددرة الحمددم مددح المهددم الحلددو  عمددال مددا يك دد  مددح   2005 ,.
ح ددث ، عشددكم لددحي   نمددويحتدداج الط ددم الددال الكالسدد وم ل اذ م الكالسدد و 

الكالسددددد وم ادددد   الحمدددددم  دددد فف الدددددال سدددددحب  مسددددتو   عنددددف انا ددددداال
الكالسدد وم مددح العظددام ل ددماح نمددو الجندد ح ممددا يعددرال الحامددم لاطددر 
 انا دددددددداال كتمددددددددة وهشاشددددددددة العظددددددددام فدددددددد  وقددددددددت الحددددددددح مددددددددح الحيدددددددداة

 Michelle.,2017 وذلددددددددم الح الكالسدددددددد وم يسدددددددداعف فدددددددد  تالدددددددد ب )
البوي ة وزرع الكيسة االريمية ح دث  رت دع معدف  التحويدم مدح االم الدال 

% مدددح الكالسددد وم الموجدددوف فددد  الهيكدددم 81الجنددد ح عشدددكم كب دددر حدددوال  
العظم  لمجن ح  نت م اليا عبر المشيمة اد   الثمدث الثالدث مدح الحمدم 
ومعظمهدددددا  دددددتم مدددددح اددددد   امتلدددددا  الكالسددددد وم اثنددددداء الحمدددددم ح دددددث 

 ف تدام ح  ت اع  امتلدا  الكالسد وم المعدوف اثنداء الحمدم بتداث ر مدح
1.25(2OH) D3  انا دداال االلبددوم ح  تسددبب فدد  انا دداال كمددا اح 

تدرتع  عدافة مدع اعدراال مسدتويات ف  الدفم الدال مستو  الكالس وم الكم  
ن دد  كالسدد وم الددفم واح انا دداال امتلددا  الكالسدد وم المعددوف  توافددح 

الدال و ددعها 2D3(OH)1.25  ف تدام ح مسدتويات  فدد  مدع االنا داال
كالسد وم الكمد  ( وذلدم الح الChristopher et al ., 2006الطبيعد   

توندددات والسددد ترات المع دددفة ار مركعدددات االلبدددوم ح والبيكمدددع يشدددمم تواجدددفد 
ويع ددددددال الكالسدددددد وم المتددددددا ح الددددددذف يمثدددددددم الجددددددزء المهددددددم مددددددح الناحيدددددددة 

 ,. Christopher and Kovacsال سدد ولوجية ثابتددا اثندداء الحمددم  

2015 ). 

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

 ()السيطرة 
 P ≤ 0.05تشير لوجود اختالف معنوي عند مستوى احتمالية   *
NS       احتمالية تشير لعدم وجود اختالف معنوي عند مستوىP ≤ 0.05 

 

    Ironالحديد  -4
 ( p<0.05 عددفم وجددوف فرقددا معنويددا  ( 4فدد  الشددكم   أظهددرت النتدداذه 

النسددداء الحوامدددم ال تددد  يعدددان ح مدددح ملدددم فم الحف دددف فددد  تو  مسدددفددد  
( 8.14±78.20  اذ بمد  مسدتواد الوحام ومجموعة النساء ح در الحوامدم 

 عمدددال التدددوال  وذلدددم عسدددبب تنددداو   ممددد  مدددو  / لتدددر (79.80±9.08 
ال دديم المولددال  الحف ددف مددح ادد   نظددام حددذاذ  لتح  ددحاألحذيددة الغنيددة ع

بها اثنداء الحمدم لمح دا  عمدال تدوازح الحف دف األمدوم  وفعدم نمدو الجند ح  
الحف دف ال سد ولوجية عشدكم كب در لدفعم الجندد ح األحتيداج الدال ح دث تدزفاف 

( وتعتمدف هدذد  Fisher and Nemeth ., 2017والتك   مع الحمدم   
عتمددف عمددال األليدة  فدد  تددوف ر الحف ددف اثنداء الحمددم عمددال االقددم جدزء منددا ي

 ددنظم الحف ددف وينددته  الددذف  هرمددوح الاله عسددف ح األمددوم  وهددو ورمددوح ه
 فددد  ا عدددح طريدددح الكبدددف  دددتحكم فددد  ترك دددز الحف دددف فددد  الع زمدددا وتوزيعددد

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

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

 )السيطرة(
 P ≤ 0.05تشير لوجود اختالف معنوي عند مستوى احتمالية  *
NS       احتمالية تشير لعدم وجود اختالف معنوي عند مستوىP ≤ 0.05 
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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.  

  


