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انمهخص
خهفٍة انذراسةَ :ؼذ سشغاى الثذٌ واحذ هي األهشاض التٍ تهذد حُاة الوشأة و تُىاجهَها أثٌاء حُاتها .الهشهىًات تلؼب دوسا
حاسوا فٍ تطىَش سشغاى الثذٌ ،وتحذَذ الؼالقب يبُي الهشهىًبات المالصهبا واطبش ا بباي يابشغاى الثبذٌ َوفبي أى تبىفش
ًظشة ثاقم ػلً الواممات لاشغاى الثذٌ.
ىسم الوصب فبٍ
انهذف مه انذراسة :لتقُُن استخذام هاتىي الهشهىًات الاتُشوَذَ ويؼط البذوا الفُوىحُىَب ؤور بش لب ِ
الوشظً الزَي َؼاًىى هي سشغاى الثذٌ.
انمرضىىى وانطرا ى أدرجتتم مجمتانت  05 ,امتترأم مت اء ات ا اءم ت ط م طاتتر( اءوتتدا واءمجمتات ا تءت ت 05
امترأم مت اء ات ا اءات (م م واءمجمتات اءو (ت مت اءلعت اء مر(ت ذانهت و 05-50ات اذ شتتم م اءا( ات م اءط(تي(م( ع(ت
ق( س :مانتى يل م هرمت االانرتج( تاءطرتجانرت  ,اءطرتالين(  ,اانراد(تل ,تهرمت م اءنانتان(رت  ,تط ت
اءغ تطتء( م اءم ا( و IgG ,IgAت  , IgMتأ(ض نم ق( س مانت( م اءل(ر(ن(  ,اءطرتن( اءي ي ,اء تد(تم ت اءي ءا(تم
انىتا ج أظهشت الٌتائج قُن ػالُ ورات د ل احصائُ للهشهىًات الاتُشوَذَ ( ،P < 0.002 ،P <0.01 ،P <0.001
( P <0.05 ،P <0.05ا ستشوجُي والمشوجاتشوى ،المشو ؤتُي ،استشادَى  ،التاتىستُشوى) وؤزلك للغلىيىلٌُات
الوٌاػُ ( IgG ،IgAو  ،)IgMفٍ هشظً سشغاى الثذٌ يالوقاسً هغ هجوىػ العايط  ،ؤوا سج استفاع فٍ هاتىي
الفُشَتُي ،الصىدَىم والفالاُىم فٍ هصى الٌااء الوصايات ياشغاى الثذٌ يالوقاسً هغ هجوىػ العايط  ،ولىحع
وجىد اًخفاض فٍ المشوتُي الفلٍ وؤاًت الٌتُج رات د ل احصائُ .
االستىتاجات :استفاع فً هاتىي الهشهىًات الاتُشوَذَ و الغلىيىلٌُات الوٌاػُ ( IgG ،IgAو  )IgMوؤزلك هاتىَا ت
للوشض و أى القُاسات الوتالال لهزٍ الهشهىًات الاتُشوَذَ
ت سشغاى الثذٌ تُمُّيُ أهوُتَها ؤور ش
 .Na, Caفٍ حا ِ
ِ
ويمَؼْط الذوا الفُوىحُىَ َسُفىىُ لهاأهوُ تٌمرَ وقشاسات هؼالج ِ هااػذ ِة.
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