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 الخالصة

لدى النساء في محافظة  CMV)للفايرس المضخم للخاليا )  IgG , IgMتهدف هذة الدراسة الى تحديد انتشار الضد المناعي

اجريت . ودورهما في االستجابة المناعية IL6  ,11(ILديالى وتحديد مستوى تركيز البين االبيضاضي السادس والعاشر )

امراة مراجعة الى مستشفى البتول التعليمي للنسائية واالطفال, والعيادة الخارجية  181هذه الدراسة في محافظة ديالى على 

, مجموعة النساء ذات تم تقسيمها الى مجموعتين  .2112الى فبراير  2112التعليمي . في الفترة من سبتمبر لمستشفى بعقوبة 

واختيرت هذه العينات ضمن عينة  21مجموعة السيطرة للنساءاالصحاء وتضم , و عينة130االسقاطات المتكررة وتضم 

لـلفايروس المضخم للخاليا باستخدام  IgG, IgMية اجريت اختبارات الضدات المناع ( سنة. 31-12مدى عمري ما بين )

اظهرت  ( في مختبر الصحة العامة بعقوبة.ELISA -Human , Germanyتقنية مقايسة الممتز المناعي المرتبط باالنزيم  )

ات للفايروس المضخم للخاليا لدى النساء الحوامل ذات االسقاط IgG , IgM الضدات المناعيةالنتائج ان معدل انتشار 

عينة من المجموع الكلي للعينات قيد الدراسة والموجبة  88تم اختيار  على التوالي. %2.52و  %52.12المتكررة بنسبة 

  في المصل باستخدام تقنية مقايسة الممتز المناعي المرتبط باالنزيم ايضا.(IL6 , IL10)   لقياس مستوى IgGللضد النوعي 

, ومجموعة  %31.82عينة وبنسبة  28وتم تقسيمها الى مجموعتين , مجموعة النساء ذات االسقاطات المتكررة وتضم 

في مصل النساء المصابات بالفايروس  2ILاظهرت النتائج ارتفاع مستوى  .%22.23عينة وبنسبة  21السيطرة وتضم 

  P< 0.001وبفرٍق معنوي  pg/ml( 2.85±23.23ت المتكررة )المضخم للخاليا. حيث بلغ تركيزه لدى النساء ذات االسقاطا

لدى النساء  11-اظهرت النتائج انخفاض تركيز االنترلوكين pg/ml.( 2.22±11.22مقارنة مع مجموعة السيطرة )

مع  pg/ml( 2.11±2.11المصابات بـالفايروس المضخم للخاليا حيث بلغ تركيزه لدى النساء ذات االسقاطات المتكررة )

 .pg/ml( 8.22±12.2مقارنة مع مجموعة السيطرة ) P < 0.003وجود فرٍق معنوي 

 IgM  ,IgG الضدات المناعية , الفايروس المضخم للخاليا  :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This study aims to determine anti-CMV IgG, IgM antibodies rates of the cytomegalovirus 

among women in Diyala province and determine the level of concentration of IL6, IL10 and 

their role in immune response. This study was carried out on 181 women attended to AL Battol 

Teaching Hospital for maternity and Children in Baquba-Diyala, and outpatient clinic in 

Baquba Teaching Hospital. During the period from September 2015 to February 2016. The 

above selected women divided in to two group including 130 samples from aborted women, In 

addition to 50 samples from women as control group. The women age in the study were ranged 

between 15-30 year. Anti- CMV IgG and IgM antibodies were assayed by ELISA technique 

using (ELISA -Human, Germany) at the Public Health Laboratory Baquba.  The results showed 

that the anti-CMV IgG, IgM antibodies seroprevalence among aborted women was (96.15%) , 

(6.92%) respectively. In addition 48 samples was selected from the total number of samples in 

the current study with anti-CMV IgG antibodies seropositive to measurement the Level of (IL6 

, IL10) in women and Using the ELISA technique also. This group included 28 samples from 

aborted women in addition to 20 samples from women samples as control group. The results of 

interleukin-6 were high in women serum with CMV infection, the concentration in aborted 

women was (2.85±23.23 ) pg/ml which is statistically significant P < 0.001.When compared with 
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the control group level (28.2 ±12.2) pg/ml. The results of interleukin-10 were reduction in 

women serum with CMV infection , Where the concentration in aborted women was 

(2.11±2.11) pg/ml which is statistically significant P < 0.003 When compared with the control 

group. level  (12.2±22.8 ) pg/ml. 

Key Words: - Cytomegalovirus , IgM, IgG antibodies ,  

 

 المقدمة

صنف بيتا النوع الخامس  DNAمن فايروسات الدنا  Cytomegalovirus (CMV)يعد الفايروس المضخم للخاليا 

Herpesvirus-5  والتي تنتمي الى عائلة فايروسات الهربس المعروفة بانتشارها الواسع لدى العديد من الثديات ومنها االنسان

 Subclinical Apparent, تظهر االصابة بهذا الفايروس غالبا بشكل اصابة تحت سريرية غير واضحة االعراض 

Infection عضاء واالنسجة ويبقى كامنا ولكن الفايروس يتغلغل في الجسم وينتشر في مختلف االLatent  الى ان يعاد

ان شدة االصابة وظهور االعراض المرضية تعتمد على كفاءة الجهاز المناعي للمصابين  Reactivation (1.) تنشيطه

 لألشخاص الكفوئين مناعيا Asymptomaticوغالبا ما تكون االصابة غير مصحوبة بظهور االعراض المرضية 

Immunocompetent Persons   وتزداد امراضية الفايروس عند مرضى الكبت المناعيImmunocompromised 

patients  وبذلك فان التأثير المرضي الخطير لهذا الفايروس وسعة انتشاره في كل من االطفال المولودين حديثا ومرضى

بأعراض مرضية خطيرة قد تهدد حياة  الكبت المناعي جعل هذا الفايروس من الممرضات االنتهازية المهمة والتي قد تنتهي

تزداد خطورة االصابة بهذا الفايروس عندما تكون االم الحامل حامال للفايروس وتنقله الى . (3)(2) المصاب بهذا الفايروس 

جنينها مسببة بذلك الكثير من التغيرات غير الطبيعية في انسجة وخاليا الجنين النامي مما قد يؤدي الى فقدان الجنين 

Abortion  كذلك  %81-31في مراحل مبكرة من الحمل او موت الطفل بعد الوالدة. وان معدل انتقالة من االم الى الجنين ,

 %21تختلف االصابة باختالف المستوى االقتصادي واالجتماعي وظروف المعيشة والثقافة الصحية , اذ تشكل اإلصابة 

نات الحركيات الخلوية او السايتوكي لنامية منها امريكا الجنوبية وافريقيا واسيا.في البلدان ا %111تقريبا في البلدان المتقدمة و

هي عبارة عن جزيئات صغيرة بروتينية تعمل كوسائط اتصال عند تعرض الجسم لالصابة مما يستدعي ردا مناعيا, وتساعد 

ت بين حها باالضافة الى نقل االشاراالسايتوكينات بعضها البعض سواء بتوجيه نشاطها او تحفيزها, وفي بعض االحيان كب

هو عبارة  11البين االبيضاضي العاشر  لتنظيم االستجابة المناعية الخلوية والخليطة ومنها Intercellular Signalsالخاليا 

وخاليا مناعية  B cell, والخاليا اللمفاوية البائية T cellعن بروتين سكري ينتج من مجموعة من الخاليا اللمفاوية التائية 

قوي ومضاد لاللتهاب باالضافة الى قدرته على تثبيط وظيفة الخاليا  Immuno suppressiveوهو مثبط مناعي  اخرى.

وتثبيط تعبير السايتوكينات االلتهابية, وتثبيط الخاليا التائية السامة  ,Antigen present cell (APC)المقدمة لالنتجين 
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(Cytotoxic T cell (CTL ظيم بقاء وانتشار الخاليا اللمفاوية البائية وتن .B cell ينتج من  2-البين االبيضاضي السادس

 Phase, وهو الوسيط الرئيسي الستجابة المرحلة الحادة  Macrophage, والخاليا البلعمية  Monocyteالخاليا الوحيدة 

Response Acuteركزي ومهم في دفاعات المضيف ضد . وهو بروتين سكري يمتاز بوظائف متعددة و يلعب دور م

 (. 8العدوى واالصابة. باإلضافة الى قدرته في تحفيز االستجابة المناعية الفطرية و المناعة المتكيفة )

 -وألهمية انتشار هذا الفايرس بين النساء في محافظة ديالى صممت هذه الدراسة لألهداف االتية:

 س المضخم للخاليا لدى النساء في محافظة ديالى.للفاير  IgG,IgMتحديد انتشار الضد النوعي-1

 ودوره في االستجابة المناعية. IL6تحديد مستوى تركيز -2

 ودوره في االستجابة المناعية. 11ILتحديد مستوى تركيز-3

 

 المواد وطرائق العمل

عقوبة التعليمي لمستشفى بجمعت عينات الدراسة من مستشفى البتول التعليمي للنسائية  واألطفال و العيادة الخارجية 

مل(  2تم جمع العينات عن طريق سحب الدم الوريدي, اذ تم سحب ) .2112ولغاية شباط   2112للفترة من شهر أيلول لعام 

من الدم عن طريق استخدام محاقن طبية بالستيكية وتم وضع الدم المسحوب في مجموعتين من االنابيب غير حاوية على 

( دقيقة في درجة حرارة الغرفة للتخثر, ثم فصلت االمصال بواسطة 31ث يوضع فيها الدم ويترك )مادة مانعة للتخثر, حي

( مايكرو 221دورة / دقيقة( وتم تقسيم المصل الى كميات متساوية ) 3111( دقائق وبمعدل )2الجهاز الطرد المركزي لمدة )

عينة دم من النساء ذات االسقاطات  131جمعت  الستخدام.لحين ا)  - C) 21̊ليتر في انابيب صغيرة وحفظه في درجة  حرارة  

اجريت  ( سنة. 31-12عينة من النساء االصحاء استعملت كمجموعة سيطرة وضمن مدى عمري ما بين ) 50المتكررة و

ـ  IgG, IgMاختبارات الضدات المناعية  ( وفقا لتعليمات ELISA -Human , Germanyباستخدام تقنية االليزا ) CMVل

  ركة المصنعة.الش

 

 النتائج والمناقشة

 للدراسة الحالية IgG( يبين الحاالت الموجبة والسالبة للضد المناعي 1جدول)

 Total IgG + IgG - P value نوع الحالة

NO % NO % NO % 

 0.001*** 3.85 5 96.15 125 37.14 130 االسقاطات المتكررة

  100 50 0 0 100 50 مجموعة السيطرة االصحاء

 .P ≤ 0.001= يوجد فرٍق معنوي عال جدا ***
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في النساء الحوامل ذات  IgGاظهرت نتائج الدراسة الحالية ارتفاع نسبة االصابة بالفايروس المضخم للخاليا للضد المناعي 

مقارنة مع مجموعة السيطرة   P ≤ 0.001مع وجود فرٍق معنوي  %52.12حالة وبنسبة  122االسقاطات المتكررة اذ بلغت 

واخرون في  Hassanجاءت هذه النتائج متوافقة مع الدراسة التي اجراها الباحث  ( اعاله.1االصحاء. كما في الجدول )

 251و %58.2هو   IgGمن النساء ذات االسقاطات المتكررة وكان معدل وجود الضد 282عينة  838لـ 2118كركوك عام 

 وغير متوافقة مع دراسة اخرى في ليبيا للباحث IgG 53.8%  .(5) لنساء ذات الحمل الطبيعي وكان معدل وجود الضد

Abusetta وجدوا ان معدل انتشار الضد 2113واخرون عام IgG  ان . (6) %22.1هو  في النساء ذات االسقاط المتكررة

يعكس التباين في المستوى الثقافي واالجتماعي واالقتصادي او يعود  IgGنتشار الضد هذا االختالف المتباين في نسب معدل ا

يدل على اصابة قديمة او مزمنة تم حصولها قبل الحمل وهي من االسباب  IgGالى حجم العينة المأخوذة.ان ظهور الضد 

بب في لفايروس الى الجنين عبر المشيمة والتساالكثر شيوعا للتشوهات الخلقية الناتجة من االصابة داخل الرحم نتيجة انتقال ا

 (.7اصابة الجنين )

 

 في الدراسه الحالية IgM( يبين الحاالت الموجبة والسالبة للضد المناعي 2جدول)

 Total IgM + IgM- P value نوع الحالة

NO % NO % NO % 

 0.05* 93.8 121 6.92 9 37.14 131 االسقاطات المتكررة

  111 01 1 1 111 01 االصحاء مجموعة السيطرة

 .≥ P 0.05= يوجد فرٍق معنوي*

في النساء ذات االسقاطات  IgMاظهرت نتائج الدراسة الحالية ارتفاع نسبة االصابة بالفايروس المضخم للخاليا للضد النوعي 

, مقارنة مع مجموعة السيطرة االصحاء.  P < 0.05مع وجود فرٍق معنوي  %2.52حاالت وبنسبة  5المتكررة اذ بلغت 

جاءت هذه النتائج متوافقة مع الدراسة التي اجراها الباحث المشهداني والجنابي في االنبار عام  (.2كما مبين في الجدول رقم)

ـ  2118 سات نالحظ في هذه الدرا (.8) %2.1هو IgMلنساء ذات االسقاطات المتكررة فوجد معدل انشاء الضد النوعي  231ل

 IgM. ويرجع ذلك الى حقيقة ان الضد النوعي CMVلـ IgGمقارنة بالضد  CMVلـ  IgMانخفاض معد انتشار الضد 

وان انتشار الضد  (.9يختفي من الدم بعد االصابة, كذلك عند اخذ العينة قد يكون المصاب في المرحلة المزمنة وليس الحادة )

يعزى الى قابلية النساء ذات المصول السالبة في الحمل لالصابة االولية  في النساء الحوامل وغير الحوامل IgMالنوعي 

من النساء الحوامل لديهن اصابة  %2.32( او اعادة التنشيط نتيجة لضعف المناعة. وان CMVبالفايروس المضخم للخاليا )

يما ر الذي يؤدي الى اصابة الجنين فاالولية وبذلك فان هناك خطر كبير لالصابة الخلقية بسبب العدوى االولية لالمهات االم

 (10).من الحاالت  % 40يقارب 
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 وحسب الفئات العمرية IgG, IgMالعينات الموجبة لألضداد المناعية -4-

سنة و موزعة  31-12( بين CMVفي الدراسة الحالية تتراوح اعمار النساء المصابات بفايروس المضخم للخاليا )

 ( 3حسب الفئات العمرية كما موضح في الجداول رقم )

 

 وحسب الفئات العمرية. IgG( يبين الحاالت الموجبة والسالبة للضد المناعي 3جدول)

 P valu الفئة العمرية النتيجة Total نوع الحالة.

10-21 21-20 22-31 

 IgG + 22 50 53 NS 0.989 130 االسقاطات المتكررة

% 95.65 96.15 96.36 

IgG - 1 2 2 

% 4.35 3.85 3.64 

 

 وحسب الفئات العمرية IgM( يبين الحاالت الموجبة والسالبة للضد المناعي 4جدول )

 P VALUE الفئة العمرية النتيجة NO نوع الحالة

10-21 21-20 22-31 

 االسقاطات المتكررة

 

130 IgM + 1 3 5 NS 0.689 

% 4.35 5.77 9.09 

IgM - 22 49 50 

% 95.65 94.23 90.91 

NS ال يوجد فرٍق معنوي  =P >0.5 

سنة  31-22لنساء ذات االسقاطات في الفئة العمرية   IgGاظهرت نتائج الدراسة الحالية ان اعلى نسبة وجود الضد النوعي 

, في حين سجلت اقل %52.12اصابة وبنسبة  21سنة  22-21, و سجلت الفئة العمرية %52.32حالة وبنسبة  53أذ بلغت 

كما  P > 0.5. مع عدم وجود فرٍق معنوي %52.22حالة وبنسبة  22سنة اذ بلغت  21-12نسبة اصابة في الفئة العمرية 

اما االصابة الحادة والتي يشار اليها بضد النوعي  بلغت سنة سجلت اعلى نسبة  22-21(. والفئة العمرية 3مبين في الجدول )

(IgM )CMV  حاالت وبنسبة  2سنة اذ بلغت  31-22للنساء ذات االسقاطات فقد سجلت اعلى نسبة اصابة في الفئة العمرية

كانت في  . اما اقل نسبة اصابة%2.22حاالت وبنسبة اصابة  3سنة اذ بلغت  22-21, في حين سجلت الفئة العمرية 5.15%

كما  P >0. 5مع عدم وجود فرٍق معنوي بين المجاميع الثالث %8.32سنة اذ بلغت حالة واحدة وبنسبة  21-12الفئة العمرية 

عينة من  218لـ  2113في بابل عام  Ahmed جاءت هذه النتائج متوافقة مع الدراسة التي اجراها الباحث  (.8في الجدول )

وكذلك مع دراسة . (11سنه ) 22في الفئة العمرية اكبر من  CMVارتفاع معدل انتشار  النساء المجهضات وقد اشار الى

يزداد مع التقدم بالعمر في  IgGعينة وجد ان معدل انتشار الضد  381لـ  2118اخرى لـلجنابي والمشهداني في بابل عام 
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 282لـ  2118واخرون في كركوك عام  Hassanوال تتوافق مع الدراسة التي اجراها الباحث . (8النساء ذات االسقاطات )

مع التقدم بالعمر IgG , IgM عينة من النساء ذات االسقاطات المتكررة اذ وجد انخفاض معدل انتشار الضدات المناعية الـ 

فقد  (5).%82واقل انتشار مع التقدم بالعمر وبنسبة  %52.2سنة وبنسبة  15-12حيث كان اعلى انتشار في الفئة العمرية 

 (.IgG, IgM( في النساء ذات االسقاطات تزداد مع التقدم العمر ولكال الصنفين )CMVهرت النتائج ان نسبة االصابة بـ)اظ

حيث ترتبط عملية التقدم في السن مع تغيرات في النظام المناعي وتشير الى انخفاض في وظائف الحماية واحداث تغيرات 

( التي تسبب تحفيز استجابة مناعية كبيرة والتي تظم CMVن االصابة المزمنة لـ)في المجاميع الفرعية للخاليا اللمفاوية. وا

(, وان هذا التضخم الهائل للخاليا التائية CMVنسبة كبيرة من الخاليا اللمفاوية التائية التي تعرض خصوصية عالية لـ)

ان اثر الشيخوخة  (.12لوظائف الحماية ) والحد من قدرة الجهاز المناعي T cellواالرهاق يؤدي الى الهرم وشيخوخة خاليا 

( في المضيف يجعله اقل كفائة في CMVالمناعية على الخصائص الوظيفية وتكاثر الخاليا اللمفاوية التائية المتخصصة لـ)

(., وان اعادة التنشيط الفايروس المضخم للخاليا سوف يحث كوابح مناعية اضافية CMVالسيطرة على اعادة التنشيط الـ)

 Polymorphonuclearن تضاعف الفايروس يحدث في خاليا النظام المناعي مثل )كريات الدم متعددة االنوية ال

leukocytes مما يؤدي الى تعطيل وظائف الخاليا وان التقدم في السن يؤدي الى تراكم ملحوظ للخاليا التائية السامة ,)

Tcell CD8 (المعطلة وظيفيا والمتخصصة لـCMVمع انخفاض )  وظيفة االستجابة الفورية مما يؤدي الى التشيخ المناعي

Immunosenescence (13.)  عينة من المجموع الكلي للعينات قيد الدراسة الحالية الموجبة لضد النوعي  88تم اختيار

IgG ( لقياس مستوى البين االبيضاضي السادس والعاشرIL6, IL10: في المصل وتم تقسيمها الى مجموعتين )- 

 .31.82عينة وبنسبة  28النساء ذات االسقاطات وتضم  -المجموعة االولى:

 .%22.23عينة وبنسبة  21عينات السيطرة وتضم  -المجموعة الثانية:

 ( لدى النساء في الدراسة الحالية.IL-6( يبين مستوى )0جدول )

 Total IL-6 P value نوع الحالة

NO % Mean SD 

 0.001*** 7.89 23.23 31.82 28 االسقاطات المتكررة

  5.66 10.27 22.73 20 مجموعة السيطرة االصحاء

 .P ≤ 0.001= يوجد فرٍق احصائي معنوي عال جدا ***

 pg/ml 2.85±23.23حيث بلغت  CMVفي مصل النساء المصابات بـ  2ILاظهرت نتائج الدراسة الحالية ارتفاع مستوى 

 pg/ml 2.22± 11.22مقارنة مع مجموعة السيطرة االصحاء   P < 0.001لدى النساء ذات االسقاطات وبفرٍق معنوي عال 

واخرون في الصين  Ailianان نتائج الدراسة جاءت متوافقة مع النتائج التي اجراها الباحث  (.2كما مبينة في الجدول رقم )

مقارنة  CMVفي النساء المصابات بالـ  IL-6ط المتكررة فوجد ارتفاع تركيز عينة من النساء ذات االسقا 22لـ 2111عام 

في النساء ذات االسقاطات  IL-6نالحظ في الدراسة الحالية ارتفاع ملحوظ في مستوى  . (14)مع مجموعه االصحاء. 

ة المشيمية بير االرومه الغاذيالمتكررة نتيجة الصابة المشيمة واالغشية التي تحيط بالجنين حيث ترتبط العدوى مع زياده تع

تؤدي الى تاثير تثبيطي الفراز هورمون االستروجين واالستراديول المهمين  IL-6وان الزياده المفرطة في افراز  IL-6ل 
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عالمة تشخيصية لالصابة الفايروسة لدى النساء مع تشوه  IL-6, مما يؤدي الى االجهاض. وبذلك فان  Th1/Th2في توازن 

 (16) (15الجنين.)

 ( لدى النساء في الدراسة الحالية-11IL( يبين مستوى )2جدول )

 Total IL-10 P value نوع الحالة

NO % Mean SD 

 0.003** 2.01 5.00 31.82 28 االسقاطات المتكررة

  30.20 22.65 22.73 20 مجموعة السيطرة االصحاء
 

 P ≤ 0. 01= يوجد فرٍق احصائي معنوي عالي ** 

لدى النساء  CMVفي مصول النساء الحامالت للضد المناعي ل  11-تبين نتائج الدراسة الحالية انخفاض مستوى االنترلوكين

  12.2pg/ml± 8.22مقارنة مع مجموعة السيطرة  P < 0.003وبفرٍق معنوي عال  pg/ml 2.11±2.11ذات االسقاطات 

في  واخرون  Aboul enien توافقة مع النتائج التي اجراها الباحثان نتائج الدراسة جاءت م (.2كما مبينة في الجدول )

عينة  21عينة لنساء ذات االسقاطات المتكررة و 21عينة لنساء العقيمات و 21عينة مقسمات الى  21لـ  2112مصر عام 

 pg/ml 38.2-12.21في النساء المصابات بالـفايروس المضخم للخاليا وبنسبة  -11ILلنساء االصحاء فوجد انخفاض تركيز 

(. ان اصابة الفايروس المضخم للخاليا يعيق مسارات نضج 17) pg/ml 28.2-12.5مقارنة مع مجموعة االصحاء وبنسبة 

باالضافة الى اعاقة قدرتها في افراز  Dendritic cell (DC)وتمايز الخاليا المناعية نتيجة الصابتها مثل الخاليا الشجيرية 

, وهي احد االستراتيجيات المهمة التي يستعملها  Tcell, واعاقة تكاثر الخاليا اللمفاوية التائية  IL-10الحركيات الخلوية مثل 

 (. 18الفايرس في حث الكوابح المناعية وتعايش الفايرس وكمونة في المضيف )

 

  االستنتاجات

 .لدى النساء الحوامل في محافظة ديالى. CMV IgG االنتشار المصلي العاٍلي لـ

 بين النساء الحوامل , الن فترة وجوده قليلة خالل االصابة االولية او الحاده.  CMV IgMانخفاض معدل انتشار 

 في مصل النساء الحامالت للضدات النوعي للفايرس. IL-6ارتفاع مستوى 

 في مصل النساء الحامالت للضدات النوعي للفايرس.  IL-10انخفاض مستوى 
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