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الملخص
خلفية الدراسة :مرض الثالسيميا اكثر االمراض الوراثية شيوعا في العالم ويعد مشكلة صحية ينجم عنها نسبة وفيات وان
انتشار التهاب الكبد الفايروسي بين مرض الثالسيميا متعددي نقل الدم يختلف من مكان الى اخر باالعتماد على مدى وبائية.
الهداف من الدراسة :لبيان مدى انتشار التهاب الكبد الفايروسي النمط سي بين مرض الثالسييميا وححدييد الينمط الجينيي لهيدا
الفايروس.
المرضى والطرائق  :تم اجراء دراسة توصيفية لكل المرضى المسجلين في مختبر الصحة المركزي في مدينة أربيلل ملن
الفترة مابين شهر أيلول  2015لغاية شهر أيلول 176 .2016مريض مصاب بالثالسيميا تم فحص مدى اصابتهم بالتهاب
الكبد الفايروسي النمط سي باخد المصل وفحصة باستخدام تقنية الوقت الحقيقي لتفاعل البلمرة المتسلسل.
النتاائ ::حيم الكشيف عيين وايود التهياب الكبيد الفايروسييي فيي  176ميري ماياب بالثالسيييميا حقنيية الوتيا الحقيقيي لتفاعييل
البلمرة المتسلسل وأثبتا النتائج واود  61عينة موابة مياخودة مين ميرض الثالسييميا المايابين بالتهياب الكبيد الفايروسيي
الينمط سيي واالنمياا الجينيية المكتشيفة كانيا ( gene-1a, gene-1b, gene-2, gene-3, gene-4, gene 1,4, gene
 )1,2,4, gene-1b,2 and gene 1b,4ولكن النمط الجيني األكثر انتشارا كان اين  3بعدد )32.8( 20حليهيا ايين  1اي
بعدد  )26.2(16ثم ايين 1بيي  4وايين  4بعيدد )9.8( 6باالضيافة اليى دليو يوايد اخيتالم فيي ميدى ايصيابة بيين اليدكور
واالنييات حبعييا لليينمط الجينييي وان اليينمط الجينييي اللتهيياب الكبييد الفايروسييي األكثيير انتشييارا بييين المرضييى ال يذكور الماييابين
بالثالسيميا هو اين  3بعدد )37.4(13واين 1اي بعدد )20(7واين  1بي 4بعد)14.3(5د فيما النمط الجيني األكثر انتشارا
في االنات كان اين  1أي بعدد  )34.6(9واين  3بعدد  )26.9(7ولكين اليوايد اخيتالم معنيوي بيين اليدكور واالنيات حبعيا
للنمط الجيني.
االستنتاجات :ال توزيع الجغرافي النماا مختلفة من فيايروس التهياب الكبيد الينمط سيي مهيم ايدا لفهيم الحالية الوبائيية اريقية
االنتشار ومعرفة مادر االصابة .مدى التطور في األاهزة المختبرية للكشف عن ايصابة حعد ترار ايجابي للكشيف عين
الفايروس ومعالجة المرضى وحقليل نسب االصابة باستخدام حقنية الوتا الحقيقي لتفاعل البلمرة المتسلسل.
الكلمات المفتاحية :التهاب الكبد الفايروسي سى بيتا ثاالسيميا نقل الدم الوتا الحقيقي لتفاعل البلمرة المتسلسل.
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