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قواعد النشر في المجلة
مثلام يرحب العميد ابو الفضل (عليه السالم) بزائريه من أطياف اإلنسانية ،ت َُرحب جملة الباهر بنرش البحوث العلمية عىل
وفق الرشوط االتية:

 .1ان يكون البحث يف جماالت العلوم املتنوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا ومكتوبة
بإحدى اللغتني العربية أو االنكليزية.
 .2أن ال يكون البحث قد نرش سابق ًا وليس مقدما إىل أية وسيلة نرش أخرى ،وعىل الباحث تقديم تعهد مستقل بذلك.

 .3أن حتتوي الصفحة االوىل من البحث عىل عنوان البحث ،واسم الباحث او الباحثني ،وجهة العمل ،ورقم اهلاتف باللغتني
العربية واالنكليزية والربيد االلكرتوين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف متن البحث أو اية اشارة إىل ذلك.

ويف حالة كون البحث باللغة العربية تايت بعد الفقرات اعاله اخلالصة باللغة االنكليزية تتبعها الكلامت املفتاحية باللغة
االنكليزية ،ومن ثم اخلالصة باللغة العربية تتبعها الكلامت املفتاحية باللغة العربية ثم بقية فقرات البحث ،أما اذا كان البحث

باللغة االنكليزية فتكون بعد فقرات العنوان واالسامء والعناوين اخلالصة باللغة العربية تتبعها الكلامت املفتاحية باللغة
العربية ايض ًا ،ثم اخلالصة باللغة االنكليزية تتبعها الكلامت املفتاحية باللغة االنكليزية ثم بقية فقرات البحث.

 .4ترسل البحوث اىل املجلة الكرتوني ًا عىل املوقع االلكرتوين للمجلة  albahir.alkafeel.netاو albahir@alameedcenter.iq
ِع َرب ملء إستامرة إرسال البحوث بنسختني االوىل كاملة والثانية حمذوف منها االسم والعنوان للباحث (الباحثني) بصيغة مستند . Word
 .5اعداد الصفحة ( 2سم للجهات االربع للصفحة).
 .6يكون نوع اخلط  Time new romanللغة االنكليزية و  Simplified Arabicللغة العربية ،وحجم اخلط لعنوان
البحث الرئيس (16غامق ) اما العناوين الثانوية (14غامق) ومادة البحث (.)14

 .7نوع الفقرة singleمسافة بادئة خاص (بال) قبل النص  )0(:بعد النص ( )0تباعد االسطر (مفرد ) قبل النص ( )0بعد النص(.)0
 .8عدم استعامل االطارات و الزخارف وتكون مجيع االرقام باللغة االنكليزية حتى يف البحوث املكتوبة باللغة العربية .

 .9عند كتابة رقم يف متن البحث يكون الرقم بني قوسني ،وبعده وحدة القياس بدون اقواس مث ً
ال  )10( cmأو ( )10سم.

 .10تذكر املصادر يف البحث باتباع اسلوب الرتقيم بحسب اسبقية ذكر املصدر وتذكر املصادر يف هناية البحث ،حسب التسلسل
واعتامد طريقة كتابة البحوث حسب الطريقة ( Modern Language Association (MLAكام يف املثال التايل-:

اسم املؤلف /املؤلفون ،اسم املجلة رقم املجلد ،الصفحات من-اىل( ،السنة).

وللغة االنكليزية تكون نفس الصيغة اعاله بمجرد البدأ من اليسار .اما يف متن البحث فال يكتب رقم املصدر بصيغة ال

 Superscriptوانام يكتب بنفس نمط الكتابة بالشكل ]رقم املصدر[ ويف حالة كتابة اكثر من رقم بحث يف هناية الفقرة

الواحدة تكبت مجيعها داخل القوس مع وضع فوارز بينها [رقم املصدر  ,رقم املصدر].
 .11اسم الشكل يكتب حتته متمركز ًا بحجم خط ( 12غامق) ويكون للغتني االنكليزية والعربية كام ييل-:
اسمه أو توضيح حمتواه (:رقم الشكل) Fig.

شكل (رقم الشكل) :اسمه او توضيح حمتواه
اما اجلدول فيكون عنوانه فوقه متمركز ًا بحجم خط ( 12غامق) ويكون للغتني االنكليزية والعربية كام يأيت-:

اسمه أو توضيح حمتواه( :رقم اجلدول) Table

جدول (رقم اجلدول) :اسمه أو توضيح حمتواه

 .12تكون الرسوم والصور واملخططات ملونة واضحة ذات دقة عالية مع مراعاة وضعها يف مربع نص ويراعى عدم استعامل
 scanيف االشكال البيانية.

 .13تكتب اهلوامش ان وجدت يف هناية البحث قبل املصادر.

 .14اينام وردت كلمة  Figureيف متن البحث تكتب بالشكل  .Figوبعدها رقم الشكل بني قوسني وتكب كلمة table
بحرف  Tكبري اينام وردت ايض َا.
 .15التتجاوز عدد الصفحات ( )25صفحة.

 .16تكتب معادالت الرياضيات عىل وفق برنامج Math Type

تعب بالرضورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار وخيضع ترتيب
 .17تعرب األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها وال ّ
البحوث املنشورة ملوجبات فنية.

 .18ختضع البحوث لربنامج االستالل من االنرتنت وكذلك لتقويم رسي لبيان صالح ّيتها للنرش وتكون االلية كام يأيت-:
أ -يب ّلغ الباحث بتس ّلم بحثه خالل مدّ ة أقصاها أسبوعان من تاريخ التس ّلم .
ب -يعاد البحث اىل الباحث فورا يف حال عدم مطابقته للرشوط اعاله.

ت -خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها .

ث -البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل نرشها ،تعاد اىل أصحاهبا مع املالحظات
املحددة كي يعملوا عىل أجراء التعديالت بصورة هنائية خالل مدة أقصاها (أربعة أسابيع) من تاريخ إرسال التعديالت.
ج -يبلغ الباحث يف حال اإلعتذار عن نرش بحثه.

ح -يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه .

 .19يراعى يف أسبقية النرش :

أ -البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار .
ب -تاريخ استالم البحث.

ت -تاريخ قبول البحث للنرش.
ث-أمهية البحث وأصالته.

ج-تنوع اختصاصات البحوث الصادرة يف العدد.

 .20عىل الباحثني إجراء التعديالت املطلوبة من قبل اخلرباء العلميني واللغويني

 .21ملء التعهد اخلاص باملجلة الذي يتضمن حقوق النرش اخلاصة بمجلة الباهر العلمية ومراعاة رشوط االمانة العلمية يف كتابة البحث.

L
كلمة العدد
رب ارشح يل صدري ،ويرس يل امري ،واحلل عقدة من لساين يفقهوا

قويل واحلمد هلل رب العاملني وصل اللهم عىل حممد وال حممد الطيبني
الطاهرين.

هذا عدد جديد من جملة الباهر العلمية املحكمة ،وقد تضمن جمموعة

من االبحاث ذات الصلة بالعلوم الطبيعية واهلندسية ،ونامل منها ان تسد
ثغرة علمية يرقبها املتخصصون ،وتؤرش ظاهرة علمية تستحق العناية
يتأملها الباحثون .وقد حرصنا عىل تنوع املوضوعات بتنوع البحوث
والتخصصات تلبية لطموح القراء واملتابعني هلذه املجلة ،التي باتت اليوم

وهبمة القائمني عليها ارشافا وحتريرا تسعى  -وقد قطعت شوطا البأس به

 اىل حتقيق امال الباحثني وال سيام من جيتهد للنرش يف جملة الباهر لالرتباطبدار نرش عاملية لتلتحق بمصاف املجالت العلمية العاملية.

ونحن يف هذه املناسبة نجدد العهد والوفاء لكل من يراقب بمحبة واهتامم

اصداراتنا -يف مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات التابع اىل قسم

الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العباسية املقدسة -عىل السعي احلثيث

والدائب للوصول اىل كل ما ينشط احلراك العلمي والبحث االكاديمي يف

ربوع عراقنا واالمة امال بخلق جيل جديد من البحث يواكب تطورات
املرحلة العلمية الراهنة ويلبي طموح الباحثني واملتخصصني داخل العراق

وخارجه.

واحلمد هلل رب العاملني من قبل ومن بعد.

عمر حمد شهاب  *،تغريد هاشم النور

17

استخدام األطيان املحلية يف العراق ( طني الخاوة) يف صناعة الصابون
وكرميات الوجه وأصباغ الشعر

قسم الكيمياء ،كلية الرتبية للبنات ،جامعة
االنبار ،العراق.
*قسم الكيمياء ،كلية الرتبية ابن الهيثم ،جامعة
بغداد ،العراق.
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وﻓﺎء ﺻﺎدق أﻟﻮزﻧﻲ و ﺳﻠﻄﺎن ﻛﺮﻳﻢ ﺳﻠﻄﺎن

ﺗﺄﺛﻴر ﺑعﺾ المﻀﺎدات الﺤﻴوﻳة علﻰ ﻣﺴﺘوى الﻜلوﺑﻴولﻴﻦ
 في إدرار ﻣرﺿﻰ ﺧمﺞ الﺴﺒﻴﻞ الﺒوليAgIs المنﺎعي اﻹفرازي
وﻓﺎء ﺻﺎدق أﻟﻮزﲏ و ﺳﻠﻄﺎن ﻛﺮﻳﻢ ﺳﻠﻄﺎن

 اﻟﻌﺮاق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺮﺑﻼء، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم،ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﳊﻴﺎة
2016 / 8 / 4 :ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم

2016 / 10 / 7 :ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺒﻮل اﻟﻨﴩ

Abﬆract
The current study Designed to demonstrate the overlap between the most common antibiotics
used to treat urinary tract infections and the immune system of the patients with urinary tract
infection, this overlap studied by estimating the level of Secretary antibodies in the urine of the
patients.
The results showed insigniﬁcant increase in the concentration of these antibodies in the urine
of patients During Taking Anti biotics to reach )0.300( mg/ ml compared with the control )0.255(
mg/ ml, As for the patients before taking antibiotics, the concentration of Secretary antibodies
insigniﬁcantly decreased to reach (0.228 mg / ml) compared with the control.
The results also showed that there is no signiﬁcant increase in antibody titer between study
groups, which ranged between )256-128( in patients during taking antibiotics, while in the patients
before taking anti biotics the titer ranged between )256-64( compared with the control )32-64(.

Keywords
Urinary tract infections, Immune system, Level of Secretary antibodies.
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اﳋﻼﺻﺔ

صممت الدراسة احلالية لبيان التداخل بني أكثر املضادات احليوية شيوعا لعالج أﲬاج السبيل البويل واجلهاز املناعي

للمرﴇ من خالل تقدير مستوى األضداد اإلفرازية املوضعية يف إدرار املصابني.

أظهرت النتائج ارتفاع غري معنوي يف تركيز تلك األضداد يف إدرار املرﴇ املصابني أثناء تناوهلم العالج لتصل إىل

( mg/ml )0.300مقارنة مع السيطرة ( ،mg/ml )0.255أما بالنسبة إىل للمرﴇ املصابني بأﲬاج السبيل البويل

قبل تناوهلم العالج فقد وجد انخفاض غري معنوي يف مستوى األضداد املناعية املوضعية يف إدرارهم ليصل إىل mg/ml
(( )0.288مقارنة باألصحاء.

بينت النتائج وجود ارتفاع معنوي يف عيار تلك األضداد بني جماميع الدراسة والذي تراوح بني ( )128-256يف املرﴇ

أثناء تناوهلم العالج ،أما املرﴇ قبل تناوهلم العالج فقد تراوح العيار لدﳞم بني ( )64-256مقارنة بالسيطرة (.)64-32

اﻟﻜﻠﲈت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

أﲬاج السبيل البويل ،اجلهاز املناعي ،األضداد اإلفرازية املوضعية.
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 .1اﳌﻘﺪﻣﺔ

 IgAاملــوجــود فــي الدم بارتباطه بجــزء بروتيني افرازي

تعد اخلاليا اللمفية البائية ( )Lymphatic B-Cellsإضايف ] ،[3كام إن  IgAاملصيل ينتج من اخلــاليا البالزمية

خصوصا املستحثة منها مسؤولة عن إنتاج األجسام املضادة املــوجــودة فــي نخاع العظم ] ،[6بــينام  sIgAاإلفرازي
وإفرازها إىل الدم والسوائل اجلسمية األخرى والتي تبدأ ينتج من اخلــاليا البالزمية املــوجــودة مــوضعيا فــي

بالتفاعــل املتخصص مع املستضدات ( )Antigensمــوقع اإلصابة باخلمــج ] [7كام ينتج أيضا من اخلــاليا
لﻺرساع فــي بلعمتها لذا تشتــرك اخلــاليا اللمفاوية مع ما الطالئــية املبطنة للمثانة واالحليل ،كام يعمل  IgAاملصيل
تنتجه من األضداد املناعية كالضد  IgAدورا مناعيا مهــام كمضاد قــوي لاللتهاب ] ،[8بــينام يعمل  sIgAعىل ازالة

فــي منع اإلصابة بخمــج السبــيل البــويل اذ يمنع الضد املستضدات التي ختتــرق االغــشية املخاطية ].[9
اإلفرازي ( )Secretory IgAالبكتــريا من االلتصاق

يوجد تداخل مبارش بني املضادات احليوية واجلهاز

بسطح اخلــاليا الطالئــية املبطنة للقناة البــولية عن طــريق املناعي للمريﺾ ،فقد تم اثبات هذا التداخل من خالل

االرتباط بالتــراكيب البكتيــرية اخلاصة بااللتصاق مثل البحوث الرسيرية واملختربية ،فعندما يقوم مضاد حيوي
األهالب ( )Fimbriaeالﴚء الذي يسبب تالزن البكتــريا معني بكبح االستجابة املناعية فهذا بدوره يؤثر عىل فعالية

املــرضية عند ارتباطه هبا مسهال بذلك بلعمة البكرتيا املرضية ذلك املضاد ضد البكرتيا ،وبالتايل فان التداخل بني املضادات

بواسطة اخلاليا البلعمية ] ،[1وبالتايل يكــون له دور مبارش احليوية وجهاز املناعة يكون مهم جدا وخصوصا يف املرﴇ
فــي إزالة البكتــريا املــرضية من الطبقة املخاطية املبطنة الذين لدﳞم ضعف يف اجلهاز املناعي ] ،[10يستعمل املضاد

للقناة البــولية ومنع تكــوين املستــعمــرات ] ،[2يــرتفع احليوي ( )Ciprofloxacinبشكل واسع يف عالج أﲬاج
مستوى الضد اإلفرازي ( )sIgAفــي األشخاص املصابــني السبيل البويل لكونه قليل التأثري عىل الفلورا الطبيعية املوجودة
بخمــج السبــيل البــويل وخصوصا املــرﴇ الذين يعانــون يف االحليل كام وﳛقق تراكيز عالية يف االنسجة الرخوة

من اإلصابة بالنــوع املعقد من اخلمــج ] ،[1حــيث إن زيادة واالدرار بصورة رسيعة ] [11باإلضافة اىل انه ال يؤثر سلبيا

الفراغات ( )Interstitial Spaceبــني اخلــاليا الطالئــية عىل اجلهاز املناعي ،بل له تأثريات إجيابية غري مبارشة عليه،
املبطنة للقناة البــولية ووجــود عــالمات االلتهاب ( In-اذ ﳛسن من عملية الطهو ( )Opsonizationوعملية

 )flammationيرسع ويزيد من إفرازه ] ،[3كام ويلعب البلعمة بسبب تأثريه املثبط للنمو البكتريي أوال ,وتأثريه عىل
 sIgAدورا مهــام فــي معادلة متعدد السكريد الشحمي الرتاكيب اخللوية وعوامل الرضاوة البكتريية ثانيا ].[12,13

( )Lipopoly saccharidesالذي يعد أحد السموم يف حني تؤثر الرتاكيز العالية من املضاد احليوي (Trime-
البكتريية الداخلية اخلطرة ] ،[4باإلضافة إىل تداخــله مع  )thoprimتأثريا سلبيا عىل اجلهاز املناعي للمريﺾ لقدرته

عوامل النمــو واإلنزيامت املهــمة وعوامل الرضاوة اخلاصة املبارشة عىل كبح عملية البلعمة نتيجة تأثريه امللحوظ عىل
بالبكرتيا املــرضية ].[5

حيوية اخلاليا البلعمية متعددة أشكال النوى باإلضافة اىل

يعترب  sIgAالضد املناعي الرئــيﴘ فــي اإلفرازات تثبيطه انتاج بريوكسيد اهليدروجني يف حني ﱂ يكن هلذا املضاد

املخاطية للقناة البــولية وهو خيتلف عن الضد املناعي احليوي أي تأثري عىل عملية هجرة تلك اخلاليا ].[14
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نظرا للتداخل الكبري بني املضاد احليوي املستعمل يف وحدﲥــا لغــرض تــــقدير مســتوى األضــداد اإلفـــــرازية

عالج أﲬاج السبيل البويل واحلالة املناعية للمريﺾ الذي املــوضعية فـي اجلزء الثاين من عينة االدرار.
لوحﻆ من خالل التغاير الواضح يف استجابة املرﴇ املصابني

للعالج والفرتة املطلوبة لشفائهم جاءت هذه الدراسة لبيان
تأثري أكثر املضادات احليوية استعامال لعالج أﲬاج السبيل

 .3.2اﻟﻔﺤﺺ اﳌﺠﻬﺮي اﳌﺒﺎﴍ ﻟﻌﻴﻨﺎت ﻟﻺدرار

تم الفحص املجهري للقســم األول مــن كل عينة إدرار

البويل عىل مستوى األضداد اإلفرازية املوضعية يف إدرار حسب ما جاء يف ] ،[16لتأكيد اإلصابة بخــمــــج الســــبيل
املصابني باخلمج باعتبار ان تركيز تلك األضداد يعد مؤرشا البــــويل مــــن خالل عـــــدد كل مــــن خاليا اخلــراج (Pus
ملناعة السبيل البويل ضد املمرضات.

 )Cellsوكـــريات الدم احلمراء ( )RBCsواملخاط (Mu-
 )cusوغريها من املؤرشات األخرى.

 .2ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﻌﻤﻞ
 .1.2ﳎﺎﻣﻴﻊ اﻟﺪراﺳﺔ

متت الدراسة باالعتامد عىل مقارنة حاالت املرﴇ

 .4.2اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻷﺿﺪاد اﻹﻓﺮازﻳﺔ اﳌﻮﺿﻌﻴﺔ ﰲ اﻹدرار
 .1.4.2ﲢﻀﲑ ﻛﻞ ﻣﻦ:

 )trol Studyحيث تم خالل مدة الدراسة احلالية مــن

حضــر وفقا لطــريقة ] [17حيث استخدم هــذا

املصابني بخمج السبيل البويل مع السيطرة (Case Con-

• ﻋﺎﻟﻖ ﻛـــﺮﻳﺎت اﻟﺪم اﳊﻤﺮاء ﻟﻺﻧﺴﺎن

شهر تشــريــن األول عام  2014واىل هناية شهر حزيران املحلــول فـي تــقدير عيارية األضداد اإلفـــرازية املــوضعية
عام  2015التعامل مع ( )80مريﺾ من املرﴇ املصابيــن فـي عيــنات االدرار العائدة ملرﴇ خــمــج الســبيل البــويل
بخــمــج الســبيل البــويل املراجعني ملستشفى احلسني

(ع)

التعليمي (من كال اجلنسني وبفﺌة عمرية واحدة 20-25
عام) حيث توزعوا بيــن ( )40مريﺾ مصابيــن بخــمــج

الســبيل البــويل قبل استخدامهم للعالج ،و( )40مريﺾ

مصابيــن بخــمــج الســبيل البــويل أثناء تناوهلم للعالج،

وتم تدويــن معلــوماﲥم فـي استامرة استبيان خاصة.

 .2.2ﲨﻊ ﻋﻴﻨﺎت اﻹدرار

وكذلك االصحاء.

• ﳏﻠــﻮل ﺻﺒﻐﺔ اﻟﻜﻮﻣﺎﳼ اﻟﺰرﻗﺎء G-250
الذي حضــر حسب الطريقة املبينة يف ].[18

• ﳏﻠــﻮل ﻛﱪﻳﺘﺎت اﻻﻣــﻮﻧﻴﻮم )(40%

الذي حضــر بتــركيز ( )40%وفقا للطريقة املبينة يف ]،[19

حيث استخدم هــــذا املحلــــول لفصل األضداد اإلفـــــرازية

املــوضعية فـي عيــنات اإلدرار العائدة ملرﴇ خــمــج الســبيل

مجعــت عينات االدرار حســب طريقة ] ،[15وقســمت البــويل واألصحاء.

بعـــد ذلك كل عيــــنة إدرار اىل قسمني :القسم االول اجري

عليه الفحص املجهــري املبارش (Direct Microscopic
 )Examinationوباالعتــامد عــىل نتائج هــذا الفحص تم

• ﳏﻠــﻮل اﻟﻔﻮرﻣﺎﻟﻴــﻦ )(5%

حضــــر املحلــــول بتــــركيز  5%وفقــا للطريقــة املبينة

انتقــاء  20مريﺾ من كل جمموعة اعتامدا عىل شــدة اإلصابة يف ] [19والذي اســتخدم فـــي فصــل األضداد اإلفـــــرازية
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املــوضعية مــن عيــنات االدرار.

نبذ املزيج برسعــة ( )5000دورة فـي الدقيقة ملدة

.5

( )20دقيقة.

 .2.4.2اﻟﻜﺸﻒ ﻋــﻦ اﻷﺿـــﺪاد اﻻﻓـــﺮازﻳﺔ  .6تم التخلص مــن الراشح واالحتفاظ بالراســب.

اﳌــﻮﺿﻌﻴﺔ ﻓـﻲ اﻹدرار

قدر الضد االفـــرازي فـي عيــنات االدرار املجموعة

مــن األشخاص قيد الدراسة وحســب اخلطوات التالية:
• ﻓﺼﻞ اﻷﺿﺪاد اﻻﻓـــﺮازﻳﺔ اﳌــﻮﺿﻌﻴﺔ

تم فصل األضداد اإلفـــرازية املــوضعية ] [19وذلك

باستخدام حملــول كربيتات االمــونيوم ( )40%وكااليت:

 .1تم اخذ حجم معيــن مــن االدرار ووضع فـي انبــوبة
اختبار نظيفة ومعقــمة.

 .2نبذ االدرار برسعــة ( )4000دورة فـي الدقيقة ملدة
( )5دقائق.

 .7تم اضافة ( )3مليلتــر مــن حملــول الفورماليــن مع

( )3مليلتــر مــن حملــول كربيتات االمــونيوم ()40%
اىل راســب االدرار ومزج جــيد ًا.

 .8تــرك املزيج فـي درجــة حرارة الغرفة ملدة ( )10دقائق
قبل االستعامل.

•

اﻟﺘــﻘﺪﻳﺮ اﻟﻜﻤــﻲ ﳌﺴﺘﻮ اﻷﺿﺪاد اﻻﻓـــﺮازﻳﺔ

اﳌــﻮﺿﻌﻴﺔ

تم تــقدير مستوى األضداد اإلفـــرازية املــوضعية

حســب طــريقة براد فورد ] [18باستخدام صبغة الكوماﳼ

 .3تم اضافة حجم معيــن مــن راشح االدرار اىل حجم الزرقاء والبــومــيــن املصل البقري كربوتيــن قياﳼ (Bo-
 ))vine Serum Albumin )BSAوذلك من خالل

ﳑاثل له مــن كربيتات االمــونيوم (.)40%

 .4تــرك املزيج فـي الثالجــة ملدة نصف ساعــة بدرجــة عمل املــنحنى القياﳼ للربوتيــن ( ،)BSAحـــيث تم
حتضري تــراكيز متدرجــة مــنه حســب اجلدول التايل:

حرارة ( )4م.o

ﺟﺪول ) :(1اﻟﱰاﻛﻴﺰ اﳌﺘﺪرﺟﺔ ﻷﻟﺒﻮﻣﲔ اﳌﺼﻞ اﻟﺒﻘﺮي.

حجم حملــول B.S.A
اﳋﺰﻳــﻦ ) (µ lﻣﺎﻳﻜـــﺮو ﻟﻴﺘــﺮ

حجم املاء املقطــر )(µ l
ﻣﺎﻳﻜـــﺮو ﻟﻴﺘــﺮ

احلجم الكيل )(µ l
ﻣﺎﻳﻜـــﺮو ﻟﻴﺘــﺮ

كمــية الربوتيــن )(µ g
ﻣﺎﻳﻜـــﺮو ﻏﺮام
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ومــن ثـم أكملت اخلطوات لرسم املــنحنى القياﳼ وكام حتضريه مــن االدرار وفقا للخـــطوة  ،B-4والذي ﳛتوي

مبيــن باخلطوات التالية:

عىل األضداد االفـــرازية املــوضعية ،بعـــدها تم تطبيق

 .1اضيف ( )2.5مليلتــر مــن حملــول صبغة الكوماﳼ معادلة برادفورد وتسجيل تركيز الربوتني.
الزرقاء اىل ( )0.5مليلتــر مــن كل تــركيز مــن التــراكيز

 .3.4.2ﺗــﻘﺪﻳﺮ ﻋﻴﺎر اﻷﺿﺪاد اﻻﻓـــﺮازﻳﺔ اﳌــﻮﺿﻌﻴﺔ

املحضــرة اعاله ومزجت االنابيب جــيدا وتــركت ملدة

( )5دقائق.

استخدمت طــريقة تــالزن كـــريات الدم احلمراء ][17

 .2عمل حملــول كفء ( )Blankوذلك بإضافة ( )2.5وكااليت:

مليلتــر مــن حملــول الصبغة اىل ( )0.5مليلتــر مــن  .1وضع ( )50مايكـــرو ليتــر مــن املحلــول امللحـــي

مزيج املكون مــن حملــول كربيتات االمــونيوم

( )0.25( )40%مليلتــر وحملــول الفورماليــن .2
.3

( )0.25مليلتــر املمزوج جيدا.

متت قراءة االمتصاصية عنــد طول مــوجــي

( )595نانو مــيتــر ورسم املــنحنى القياﳼ لتــركيز .3
الربوتيـن مـن رسم العالقة بيــن امتصاص الضوء
وتــراكيز الربوتني  BSAكام فـي الشـكل (.)1

الشكل ( )1المنحنى القياسي أللبومين المصل البقري لتقدير البروتين بطريقة براد فورد ()Bradford, 1976

0.8
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0

االمتاص على الطول المــوجــي  595نانو مــيتــر

0.6

تــركيز البــومــيــن المصل البقري (مايكـــروغرام  /مليلتــر)

اﻟﺸﻜﻞ ) :(1اﳌﻨﺤﻨﻰ اﻟﻘﻴﺎﳼ ﻷﻟﺒﻮﻣﲔ اﳌﺼﻞ اﻟﺒﻘﺮي ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
اﻟﱪوﺗﲔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ براد ﻓﻮرد )(Bradford, 1976

ثم قدرتركيز األضداد اإلفرازية املوضعية من خالل

تصفري اجلهاز اوالً باستخدام املحلول الكفء ومن ثم قياس
الكثافة الضوئية للعيــنات وذلك بإضافة ( )2.5مليلتــر مــن

حملــول الصبغة اىل ( )0.5مليلتــر مــن حملول العينة الذي تم

88

أضيف ( )50مايكـــرو ليتــر مــن الكلــوبيوليــن

املناعي البــويل املفصول بطــريقة كربيتات االمــونيوم

( )40%للحفـــرة االوىل وخلط جــيدا باملاصة الدقيقة.

نقل ( )50مايكـــرو ليتــر باستخدام املاصة الدقيقة

مــن احلفـــرة األوىل إىل احلفـــرة الثانية وخلط جــيدا ثم

كـــررت العملية حلـــيــن الــوصول اىل اخر حفـــرة يف
الصف الواحد ،اي بواقع صف واحد لكل عينة حيث

0.9

0.7

الفسلجــي فـي كل حفـــرة مــن حفـــر طبق املعايرة.

تكون آخر حفرة هي احلفرة رقم ( ،)12ثم أمهل مــنها
( )50مايكـــرو ليتــر وبذلك يكون الكلــوبيوليــن
املــناعي قد خفف مرات عـــديدة بحـــيث يبقى حجم
السائل فـي احلفـــر ثابتا.

 .4اضيف اىل كل حفـــرة ( )50مايكـــرو ليتــر مــن عالق
كـــريات الدم احلمراء لﻺنسان ورج الطبق بلطف ثم

حضن الطبق بدرجــة حرارة ( )37م Oملدة ( )45دقيقة
عندها اخرج الطبق مــن احلاضنة وتم تدويره بلطف
وسجل مقدار العيار.

 .3اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ

اســتعمل التصميــم العشــوائي الكامــل وتــم أجــراء

التحليــل اإلحصائــي للبيانات وذلك باســتخدام برنامــــج
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 )ic Excel Professional Plus 2016 For Windowsحيث يتناسب عدد اخلاليا القيحية مع شدة االصابة ،كام

فـــي جــــهاز احلاسوب حـــــيث تم استخراج قيمة املعـــدل ويرافق ذلك يف أحيان كثرية ظهور كريات الدم احلمراء فض ً
ال

واالنحراف املعياري وعمل جدول حتليالل تبايــــن – Sin-عن احتواء بعﺾ العينات عىل البلورات امللحية ،واخلاليا

 gle Factor ANOVAللنتائــج واجيــاد قيمــة اقــل فرق الطالئية والتي تشري اىل حدوث خلل يف حيوية السبيل البويل.
معنوي ( )LSDومقارنتها مع الفـــــرق بيــــن متوســطيــــن

عنــد مستوى احتاملية (.[20] )0.05

 .4اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
 .1.4اﻟﻔﺤﺺ اﳌﺠﻬﺮي اﳌﺒﺎﴍ ﻟﻌﻴﻨﺎت اﻻدرار

يعترب الفحص املجهري ﴐوري ًا للتحري عن وجود

اخلاليا القيحية وزيادﲥا والذي يعد دليل عىل االصابة بخمج

السبيل البويل ، [21] ،كام أكد الباحث Vandepitte

( [22] )2003عىل امهية تعداد اخلاليا القيحية للكشف
عن وجود ﲬج السبيل البويل وشدته  ،بينام اشار الباحثان

اظهرت نتائج الفحص املجهري العام لعينات  Newmanو  [23] )1997( Roseاىل ان وجود اخلاليا
اإلدرار للمصابني بأﲬاج السبيل البويل املبينة يف اجلدول رقم القيحية يساعد يف تشخيص ﲬج السبيل البويل ويعترب دلي ً
ال

( )2احتواءها عىل خاليا قيحية ( )Pus Cellsوكريات دم عىل شدة اإلصابة ،لذا فان وجود خاليا اخلراج وكريات الدم
ﲪراء ،اذ لوحﻆ زيادة نسبة اخلاليا القيحية يف أغلب العينات احلمراء بأعداد أكثر من ﲬس خاليا يف

املفحوصة ويعود السبب يف ذلك اىل ان اغلب انواع البكرتيا

احلقل املجهري عند فحص راسب اإلدرار داللة عىل

املسببة ألﲬاج السبيل البويل هي من النوع القيحي ( Pyogen-وجود ﲬج السبيل البويل عند املريﺾ ].[24

ﺟﺪول ) :(2ﻧﺴﺒﺔ اﳋﻼﻳﺎ اﻟﻘﻴﺤﻴﺔ وﺧﻼﻳﺎ اﻟﺪم اﳊﻤﺮ ﰲ إدرار اﳌﺮﴇ اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﺨﻤﺞ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﺒﻮﱄ.
ﻓﺤﺺ ﻋﻴﻨﺎت اﻹدرار *

.1

ﻋﻴﻨﺎت اﻹدرار اﳌﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻔﺤﺺ
ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺎت

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ %

اﳋﻼﻳﺎ اﻟﻘﻴﺤﻴﺔ

ﻻ ﯾﻮﺟﺪ

7

8.75

 15-1ﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻤﺠﮭﺮي

29

36.25

 35-16ﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻤﺠﮭﺮي

25

31.25

 100-36ﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻤﺠﮭﺮي

10

12.5

ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻘﻞ اﻟﻤﺠﮭﺮي

9

11.25

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

80

100
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.2

ﻛﺮﻳﺎت اﻟﺪم اﳊﻤﺮاء

ﻻ ﯾﻮﺟﺪ

12

15

 15-1ﻛﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻤﺠﮭﺮي

40

50

 35-16ﻛﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻤﺠﮭﺮي

12

15

 100-36ﻛﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻤﺠﮭﺮي

10

12.5

ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻘﻞ اﻟﻤﺠﮭﺮي

6

7.5

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

80

100

 .2.4ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻷﺿــﺪاد اﻹﻓﺮازﻳﺔ
ﲪاية لﻸسطح املخاطية يف اجلسم ويرتبط بطبيعة اإلصابة
اﳌﻮﺿﻌﻴﺔ ﰲ اﻹدرار
يعترب الكلوبيولني املناعي االفرازي  IgAعامل

أظهرت النتائج املبينة يف اجلدول ( )3والشكل وخصوصا اإلصابة باجلراثيم الغازية لذلك يرتفع تركيزه

( )2وجود ارتفاع غريمعنوي يف مستوى تركيز األضداد بشكل كبري ] ،[27وهذا داللة عىل الدور املهم الذي يلعبه
املناعية املوضعية يف إدرار املرﴇ املصابني بخمج السبيل  sIgAيف مناعة السبيل البويل ،حيث يثبط غزو البكرتيا

البوليأثناء تناوهلم العالج ليصل اىل  )Invasion( )mg/ml )0.300وذلك عن طريق االرتباط باجلراثيم ومنع
مقارنة مع األشخاص األصحاء  ،)mg/ml )0.255اما التصاقها بالطبقة املخاطية املبطنة للقناة البولية ] ،[26يؤثر
بالنسبة للمرﴇ قبل تناوهلم للعالج فأظهرت النتائج وجود sIgAعىل حساسية بكرتيا  E.coliﲡاه املضاد احليوي
انخفاض غري معنوي يف تركيز األضداد املناعية املوضعية  ،Ciprofloxacinاذ الحﻆ ان وجود  sIgAيقلل من

يف إدرارهم  )mg/ml )0.228مقارنة مع األشخاص مقاومة بكرتيا  E.coliﲡاه هذا املضاد ،والسبب يف ذلك هو
األصحاء ،تقاربت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراس تأثري  sIgAعىل طبيعة الغشاء احليوي ( )Biofilmبالشكل
حملية للباحث  ،[25] )2005( Ahmedحيث كان تركيز الذي جيعل الغشاء احليوي أكثر حساسية للمضاد املذكور،
األضداد االفرازية املوضعية يف ادرار األشخاص املصابني ويمكن ان يكون ارتفاع تركيزه بعد تناول العالج يعود اىل

بخمج السبيل البويل  ،)mg/ml )0.324يف حني وجد ان نسبة انتاجه أصبحت أكثر من نسبة استهالكه حيث ان

الزبيدي ( [26] )2005ان تركيز األضداد االفرازية املضاد احليوي ساعد بصورة مبارشة عىل القضاء عىل املسبب
املوضعية يف االدرار وصل اىل .)mg/ml )0.304

90

املرﴈ ﳑا أدى اىل زيادة تركيز [28] sIgA
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ﻣﺴﺘﻮٮﺎﻷﺿﺪاد اﻟﻤﻨﺎﻋﯿﺔ mg/ml
ﻣﺠﺎﻣﯿﻊ اﻟﺪراﺳﺔ

اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ

اﻟﻤﻌﺪل  ±اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري

اﻷﺻﺤﺎء

20

0.067±0.255

اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎول اﻟﻌﻼج

20

0.103 ± 0.228

اﻟﻤﺮﺿﻰ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﺎول اﻟﻌﻼج

20

0.099 0.300±
ﻻ ﯾوﺟد ﻓرق ﻣﻌﻧوي ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ
P > 0.05

ﺟﺪول ) :(3ﻣﺴﺘﻮ اﻷﺿﺪاد اﻻﻓﺮازﻳﺔ اﳌﻮﺿﻌﻴﺔ ﰲ إدرار اﳌﺮﴇ اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﺨﻤﺞ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﺒﻮﱄ ﻗﺒﻞ وأﺛﻨﺎء اﺧﺬﻫﻢ اﻟﻌﻼج

البولي قبل وأثناء اخذهم العالج مقارنة باألشخاص األصحاء.ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻷﺻﺤﺎء.
( )4وجود اختالف واضح يف عيار الضد بني األشخاص

شكل ( )2مستوى األضداد االفرازية الموضعية في إدرار المرضى المصابين بخمج السبيل

0.35

0.3

0.3
0.25

0.228

0.2

0.1
0.05
0

المرضى أثناء تناول العالج

المرضى قبل تناول العالج

mg/ml

0.15

Secretory Immunoglobulins Con.

0.255

األصحاء

ﺷﻜﻞ ) :(2ﻣﺴﺘﻮ اﻷﺿﺪاد اﻹﻓﺮازﻳﺔ اﳌﻮﺿﻌﻴﺔ ﰲ إدرار اﳌﺮﴇ
اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﺨﻤﺞ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﺒﻮﱄ ﻗﺒﻞ وأﺛﻨﺎء أﺧﺬﻫﻢ اﻟﻌﻼج ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻷﺻﺤﺎء.

األصحاء واملرﴇ ،حيث تراوح العيار لدﳞم بني (-32

 )64بينام املرﴇ املصابني بخمج السبيل البويل أثناء تناوهلم
للعالج فقد تراوح العيار لدﳞم بني ()128-256كام

كان االختالف واسع بني مرﴇ ﲬج السبيل البويل قبل
استخدامهم العالج حيث تراوح العيار لدﳞم بني (-64

 ،)256وبصورة عامة كان االرتفاع يف عيار الضد معنوي
ملجموعتي املرﴇ قبل تناول العالج واملرﴇ أثناء تناول
العالج قياسا بمجموعة السيطرة ،اختلفت هذه النتائج مع

النتائج التي توصل إليها اجلمييل ( [29] )2007حـــيث كان

كام أظهرت النتائج املوضحة يف الشكل ( )3واجلدول عــــيار الضــــد غري املتخصص يرتاوح بني (.)2048-32

ﺟﺪول ) :(4اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻋﻴﺎر اﻟﻀﺪ ﻏﲑ اﳌﺘﺨﺼﺺ ﻣﻊ ﻋﺎﻟﻖ ﻛﺮﻳﺎت اﻟﺪم اﳊﻤﺮاء ﻟﻺﻧﺴﺎن وﺗﺮﻛﻴﺰ اﻷﺿﺪاد اﻹﻓﺮازﻳﺔ اﳌﻮﺿﻌﻴﺔ ﳌﺠﺎﻣﻴﻊ اﻟﺪراﺳﺔ

ت
1

اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎول اﻟﻌﻼج
n=20

اﻻﺻﺤﺎء
n=20

اﻟﻤﺮﺿﻰ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﺎول اﻟﻌﻼج
n=20

ﺗﺮﻛﯿﺰ sIgs

اﻟﻌﯿﺎر

ﺗﺮﻛﯿﺰ sIgs

اﻟﻌﯿﺎر

ﺗﺮﻛﯿﺰ sIgs

اﻟﻌﯿﺎر

0.292

32

0.184

128

0.177

256
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128

0.339

64

0.183

32

0.272

2

128

0.332

64

0.183

32

0.269

3

4
0.204
64

128

0.333

256

0.207

128

0.274

64

0.224

64

0.181

5

128

0.380

64

0.443

64

0.229

6

128

0.156

128

0.184

64

0.178

7

128

0.332

64

0.185

64

0.156

8

128

0.272

64

0.137

128

0.157

9

256

0.497

64

0.136

128

0.232

10

128

0.228

256

0.152

64

0.193

11

256

0.159

128

0.357

64

0.187

12

128

0.305

256

0.207

16

0.327

13

64

0.497

128

0.370

32

0.355

14

128

0.380

64

0.493

32

0.281

15

128

0.305

256

0.243

32

0.305

16

128

0.332

256

0.152

32

0.373

17

256

0.155

128

0.146

32

0.288

18

128

0.337

128

0.182

32

0.305

19

128

0.218

128

0.192

32

0.314

20

* 134.4

0.300

* 150.4

0.228

52

0.225

P > 0.05 * ﯾوﺟد ﻓرق ﻣﻌﻧوي ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ

AL-Bahir Quarterly Refereed Journal for Natural and Engineering science

92

Vol. 5, No. 9 and 10, P. (83-95)A, 2017

وﻓﺎء ﺻﺎدق أﻟﻮزﻧﻲ و ﺳﻠﻄﺎن ﻛﺮﻳﻢ ﺳﻠﻄﺎن

) طبق معايرة الضد غير المتخصص مع عالق كريات الدم الحمراء لإلنسان لعدة3( شكل
. حفرة) لكل عينة12( عينات بواقع صف واحد

749, )2003(.
A

bodies in the defence against infections.”
International Journal of Medical Microbiology 293)1(: 3-15, )2003(.

العينات

[5] Brandtzaeg, P. .”Role of secretory anti-

B
C
D
E

[6] Jörgensen, G. “Selective Immunoglobulin

F
G

A deﬁciency in Iceland. Epidemiology,

H

clinical features and genetic analysis”,
)2013(.
[7] Woof, J. M. and M. A. Kerr. “The function

-1
-2
-3

64

128
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