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ثيَشةكى:

سةرةرِاى ئةو هةموو ثيَشكةوتنةى عيلم و زانست و تيَكنؤلؤجىية بة تايبةت كـة لـة

بــوارى ثشيشــكىدا كــراوة ،واتــة ئــةوةى كــة تــا ئيَســتا ديومانــة و دةيبيــن  ،بــة
بةداخةوة ئيَستاش زؤر كةس هةن كة لـة ييَـر بـارى نرانـى نةخؤ ـىيـةكى ضارةسـةر
نــةكراودا دةنــالنيَند و دةردةكــةيان ب ـىَضارةســةر ماوةتــةوة ،بــؤ ويَنــة نةخؤ ــىيــة
يَرثةجناوىيةكان ،ةقةسةر ،ئايدز ،رِةبؤ و  ...هتد .لة نةلَ هةمووى ئةوانةشدا بة
سةرجندان بةو ثيَشكةوتنانةى كة لة زانستى ثشيشكىدا تا ئيَستا كراون بة تايبـةت لـة
بوارى بةرنرىزانىيةوة كة رِ ـتةى سيَرِؤلؤجيشـى خسـتؤتة ييَـر سـيَبةرو سـةيتةرةى
خؤيةوةو بة يَوةيةكى نشتيى لقى بـةرنرىزانـى وة كـةرتيَكى تايبـةت لـة زؤربـةى
كؤليَـــاةكانى ثشيشـــكى دونيـــا و بـــة ـ ـيَوةى يةكةيـــةكى تايبـــةتى لـــة تاقيطـــةى
نةخؤ خانةكان بة ناوى "تاقيطةى ئيمؤنؤلؤجى كلينيكالنى" بةرِيَوة دةضىَ .ديـارة لـة
رِابــردوودا تاقيكــارييــة س ـيَرِؤلؤجييــةكان زيــاتر لــة كــةرتى ميك ـرِؤب ناســى زانكــؤ و
نةخؤ ــخانةكاندا ئــةجنا دةدران .هــةروة ئانــادارن تاقيكــارييــة ســيَرِؤلؤجىيــة
كلينيكالنــةكان لةويةكــة تاقيكــارىيان ـةن كــة تةنانــةت بــةر لــة دامةزران ـدنى البــوورة
بيؤ يمىية كلينيكالنةكان ،بة يَوةى سةربةخؤ لة تاقيطة سـِِؤلؤيىيـةكانى ناوةنـدة
ثشيشكى و نةخؤ خانةكاندا بـةرِيَوة ضـووة .لـة كؤتـايىيـةكانى سـةدةى نؤزدةيةمـدا
زؤربــةى باكؤيؤلؤجيســتةكان بــة هــؤى تاقيكــارىيــة س ـِِؤلؤجىيــةكانى وة ويــدالَ،
واسرمةن و  ...هتد ،يارمةتيان بة دوكتورةكان لة دةسـت نيشـان كردنـى نةخؤ ـىيـة
ضلنكىيةكاندا كردوة.
تاقيكــارييــة سـيَرِؤلؤيىيــة كلينيكالنــةكان تــا بــةر لــة ســالنى ١٩٦٠ى زايينــى كــة
هةنووكــة بــةرنرىزانــى بــة ـيَوةى لقيَكــى كــة ئيَســتا هةيــة بنيــات نــةنرابوو ،زيــاتر
سةروكاريان لة نةلَ سِِؤمى نةخؤشدا بوو ،بة لةو كاتة بةدواوة رِؤلنى خانـةكان لـة
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بةرنرى لةش و ثةىبردن بة نرينطى خانـةكانى بـةرنرى لـة رِةت كردنـةوةى ثيَوةنـد،
بةربــةرةكانىَ لــة نــة َل ـيَرثةجنةكان و زؤر بــوارى ديكــةى ناتــةواوييــة بؤمــاوةيى و
تايبــةتىيــةكان ،نةخؤ ــىيــة ئــاليَرجى و خؤبــةرنرييــةكان ،تاقيطــة س ـيَرِؤلؤجييــة
كلينيكالنةكان ويَنى خؤيان دا بة تاقيطة ئيمؤنؤلؤجييـة كلينيكالنـةكان و بوونـة لقيَـ
لةو.
بةهةرحا َل هـةموو ئـةوة بـاش دةزانـ كـة زانسـتى ثشيشـكى بـة نشـتى زؤر لـةوة
بةربآلو و بةريدترة كة ئيَمة لة ثةرتووكيَكى ئاوادا باسى ىلَ دةكةيد و ئةوةش بلنيَ كة
ئــيؤ هياــمان نةهيَش ـتؤتةوةو هــةموو ــتيَكمان بــاس كــردوة .ضــونكة س ـيَرِؤلؤجى و
ئيمؤنؤلؤجى زؤر لةوة بةرفرةوانؤن كة لة ضةند الثةرِةدا بة تيَروتةسةىل باسـيان ليَـوة
دةكرىَ  .لةوةش نرينطؤ ئةوة كـة ئيَمـةى كـورد بـة نشـتى زؤر نرينطيمـان بـة بـوارى
ثشيشكى بة زمانى كوردى جا ض ئةوة لة رِيَطاى وةرنيَرِان يان نووسينةوة بىَ ،نـةداوة.
بؤية ئيَستاش كتيَبخانةكانى كوردى لة بوارى ثةرتووكى ثشيشكىيةوة بة زمانى كوردى
ي
زؤر هەژارن! لةوةش دلننيا كـة ئـةوةى لـة دلنـى مـد دايـة و وة كورديَـ بـِى لـ َ
دةكةمةوة كة بؤضى دةبىَ كورد بـةو هـةموو وريـايىيـةوة نـالنيَم زؤر ،بـةلنكوو لـة ضـاو
زؤربةى نةتةوةكانى ديكـةى دونيايـة نـة ئـةوة خـرا نيـة ،بـةلنكوو زؤريـب با ـؤ و
كةسى زانا و ليَوة اوةو ارةزامشان لة بوارى زانستىدا بة تايبةت زانسـتى ثشيشـكى
هةية ،بؤية دةلنيَم زانستى ثشيشكى ،ضونكة بة حوكمى ئةوةى كـة لـة نةخؤ ـخانة لـة
بة ى تاقيطة كار دةكة (حيشبى ديَموكرِاتى كوردستان) و هؤنرييـةكى تايبةتيشـم بـة
بوارى دةرمانى هةية ،زياترى رِةخنة و نازندةكامن بـةرةورِووى ئـةو بـوارة كردؤتـةوة،
دةنا لة بوارة زانستىيةكاني ديكةش هةر بةو يَوةية ،بة هى ئةو بوارة زياتر و زؤر
لةوةش دلننيا كورد دةستى بؤ هةر كاريَ بردبىَ تيَيدا سةركةوتوو بـووة .ليَـرةدا ئـةو
نلةيية لة كىَ بكةيد! لة تةمبةلنى و تةوةزةىل خؤمـان لـةوةى كـة ضـووينةتة قـوو يى
ثارةو ثوولنةوةو بة ناخىدا رِؤضوويد و ناكةوينةوة بِى النى كة ئـةو ـتانةى كـة وا
لة ميَشكماندا كةلنةكةيان كردوةو هةر بينـا ئيشرائيـب بـةربينطى ثـىَ نـرت و لـة نـةلَ
خؤمان بردماننة ييَر نبَ و هيض كـةس كـةلنكى لـةو زانيـارىيانـةمان وةرنـةنرت؟! يـان
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ئةوةى لة ضارةرِة ى كوردى بىَبةش لة هةر جؤرة ماف و ئازادييـة ؟! بـةو هيوايـة
رِؤييَ ببين ثةرتوو خانةكانى كوردى ثرِ بـد لـة ثـةرتووكى جؤراوجـؤرى ثشيشـكى و
ئــةو كةليَنــة ثــرِ بووبيَتــةوةو حكوومــةتى هــةريَمى كوردســتانيب بــوارى زيــاتر لــة
ضوارضيَوةى ضا و بآلوكردنةوةى ئةو جؤرة كتيَبانة برِةخسيَنىَ و ئيمكاناتى زياتريان
بؤ تةرخان بكا .ديارة بة خؤ ىيةوة لة ضةند سـالنةى دوايـىدا دةبيـن لـة هـةريَمى
كوردستان ثةرتوو و نؤظارى ثشيشكى ضا و بآلوبوونةوة كة جيَطاى دةسـت خؤ ـى
و دلَ خؤ ىية .ئةوةش كة نلةيى دةكرىَ هى ناهوميَدى و رِةشبينى نيـة ،بـةلنكوو بـؤ
ئةوة دةنةرِيَتةوة كة كورد تواناى هةموو كاريَكى هةية و خؤ يب وايـة كـة بـة زمـانى
زنمــاكى نووســراوةو ــتة زانســتىيــةكان بــؤ خةلنكةكــةمان بطوازينــةوةو لــة هــةر
دةرفــةتيَكى كــة بؤمــان برِةخس ـىَ كــةلنكى خؤمــان وةرنــريد و بــة دويمنةكانيشــمان
بسةمليَن كة كورد هةر ماوةو هةر دةش ميَنىَ و ية نةتةوة ة.
ديارة ئة ثةرِتووكة يةكيَ لةو ثةرِتووكانةية كة لة زانكؤكانى ئيَران بة ـى تاقيطـة
وة وانة دةنوتريَتةوةو زؤر كتيَبيَكى بةنرخة ،هةر بؤيـة قـؤلنى هيممـةمت ىلَ هـةلنمالنى و
وةر نيَرِاوةتة سةر زمانى ِينى كوردى .ثةرِتووكة زانستىيـةكان بـة نشـتى و هـى
بوارى ثشيشكى بـة تايبـةتى بـؤ هيَنانـة سـةر زمـانى كـوردى زؤر قورسـد ،ضـونكة زؤر
و ةى زانستى هةن كة لة كوردىدا هاوماناكةيان نية و ناضارى هةر خؤيـان دانيَيـةوة،
بؤية بؤ زؤر لة و ةكان كة بيانهيَنمة سةر زمانى كوردى يان بة واتايةكىتر لة كورديدا
ضييان ثىَ دةلنيَد ،دةستةوداويَنى زؤر هاورِىَ و دوكتورة دؤستةكامن بـوو كـة جيَطـاى
خؤيةتى ليَرةدا سثاسيان بكة  ،هـةروةها بـؤ نـاوى نةخؤ ـينةكان بـة زمـانى كـوردى
كةلنكم لة فةرهةنطةكانى:
" :١هةمبانــة بؤرينــة" لــة دانــانى مامؤســتاى نــةمر هــةيارى موكريــانى ،بــؤ نــاوى
نةخؤ ــىيــةكان بــة زمــانى كــوردى ،هةرضــةند زؤر لــة نةخؤ ــىيــةكانى بةداخــةوة
نةثيَكاوة ،بؤ ويَنة " آبلة مرغان"( " )Chicken poxدانكة"ى بؤ داناوة لة حالنيَ دا
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ميَكوتةية .يان بـؤ "مملـ "(  )Scarlet feverميَكوتـةى دانـاوة ،بـة ثيَـى دةلنـيَد
سوورةتا و زؤرى ديكة.
 :٢فةرهــةنطى ثشيشــكى "ئينطليــشى ــــ فارســى" لــة دانــانى دوكتــور ة ــةد
هومشةندى وياة(  ٢جلد) ،بؤ ناوى التينىيةكةيان.
 :٣فةرهةنطى ئةليكؤِؤنى "دهخدا" بؤ ناوى فارسىيةكةيان ،وةرنرتووة.
 :٤فةرهةنطى كيمياى يكارى .جةمالَ عةبدول .سةرثةر ـتيارى نشـتى :ئـةكرة
قةرةداغى.
 :٥فةرهةنطى ثشيشـكى خويَنـدكار .دانـانى :ثرِؤفيسـؤرى ياريـدةدةر :دكتـؤر هيـوا
ة ةد ئةمحةد.
بؤ ويَنة ضاو لة و ةى سووريَاةى ئةلنمانى( ،سرخجة ،سرخاـة ،سـرخاة ،سـرخشة،
سورخجة) بكةن كة لة فةرهةنط و ثةرِتووكة جؤراوجؤرةكاندا بـةو ناوانـةش هـاتووةو
منيب بة ثيَويستم زانى و ئةوةى كة دةستم كةوتووة تةنةخى ىلَ نةكة و بيانهيَنم كـة
بة كةلنكى رِؤيى خؤى دىَ .بؤية ئةو فةرهةنطؤكة لة كؤتـايى كتيَبةكـةدا بـة ثيَويسـت
زانى و ئةنـةر هـةر كةسـيَكيب لـة ثـاش تـةواوبوونى كتيَبةكـةيان كـاريَكى وا بكـةن و
كارئاسانى بؤ خويَنةران خـرا نيـة و يارمـةتىيـةكى زؤريـب با ـة .ديـارة بـؤ بة ـى
كوردييةكة ى هةر ئةو كارة كـردوة ،واتـة بـة ضـةنديد ـيَوةو زاراوةى جؤراوجـؤر
ماناكانيامن كة كةلنكيان ىلَوةرنِاوة ،هيَناوة .هةروةها جيَطاى خؤيةتى كـة سثاسـيَكى
زؤرى براى بةرِيَش و خؤ ةويستم كا ئيسماعيب حةيدةرى خويَندكارى قؤنـاغى ضـوارى
ثشيشكى نشتى بكة كة ثيَداضوونةوةيةكى زؤر با ى كردو هةلنة و كة و كورِىيةكانى
بؤ راست كردمةوة.
رِةخنةى ئيَوةى خويَنةرى بةرِيَشيب دةخةمة سةر سةر و سةرضاوان و
ئيَوةش لة دوعاى بةخيَر بىَبةمشان نةكةن.
بة هيواى سةركةوتنى هةرضى زياترى كوردستانة ئازيش و خؤ ةويستةكةمان.

وةرنيَرِ:

بةهارى ١٣٨٧ى هةتاوى(( )٢٠٠٨كؤية /قة )
Jalalsalehi@yahoo.com
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لقةكانى بةرطريىزانى
()Immunology
ئيَستا ليَكؤلنينةوةكان لة بوارى بةرنرىزانىدا زؤرى ثةرةسـةندوةو بـة ييَـر رِ ـتة و
لق و ثؤثي جؤراوجؤر دابةش دةكرىَ و هةر تويَاةرةوةيـةكيب لـة يـةكيَ لـة لقانـةدا
ليَكؤلنينةوة دةكات.
دةتوان بةرنريزانى بةسةر ئة لقانـةى خـوارةوةدا دابـةش بكـةيد .ثيَويسـت بـة
وةبِهيَنانةوةية كة هـةر نووسـةر َي دةتـوانىَ بـة دلنخـوازى خـؤى ئـة دابـةش كردنـة
بطؤرِىَ يان ضةند لق لة لقيَ دا دابنىَ:
 :١بةرنريزانى بنةرِةتى
 :٢واكسيناسيؤن(کوتان) Vaccination
 :٣ئيمؤنؤتيَراثى و سيَرِؤتيَراثى Serotherapy

Basic Immunology

 :٤حةساسيةت(هەستیاری)

Immunotherapy and

Allergy

 :٥ئيمؤنؤهيَماتؤلؤيى و نواستنةوةى خويَد Immunohematology and Blood Transfusion

 :٦بةرنرىزانى ثيَوةند
 :٧بةرنرىزانى وةرةمةكان(اميونولويى تومورها)

Transplantation Immunology
Tumor Immunology

 :٨ئةو نةخؤ يانةى بة هؤى ناتةواوى سيستمى بةرنرىيةوة دروست دةبد Immunodeficiency Diseases

 :٩نةخؤ ىية خؤبةرنرىيةكان (اتوامييون)

 :١٠بةرنرىزانى نةخؤ ىية ضلنكىيةكان

Autoimmune Diseases

Immunology of Infectious Diseases
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 :١١ئيمؤنؤييَنيَتي

Immunogenetics

يمى Immunochemistry

 :١٢ئيمؤنؤ
 :١٣بةرنرىزانى خانةكانى ميَش (نورواميونولويى) Neuroimmunology
دةرمانةكان(اميونوفارماكولويى) Immunopharmacology

 :١٤بةرنرىزانى
 :١٥بةرنرىزانى زاووزىَ(توليد مثل)

Reproductive Immunology

 :١٦بةرنرىزانى ما ت
 :١٧بةرنرىزانى لينجاوةكان(اميونولويى خماطى)

Veterinary Immunology
Mucosal Immunology

 :١٨بةرنرىزانى خؤرا
 :١٩بةرنرىزانى كردارى Behavioural Immunology
 :٢٠بةرنرىزانى دة و ددان Oral Immunology
Nutritional Immunology

 :٢١سِِؤ زانى
 :٢٢بةرنرىزانى فةزا

Serology
Space Immunology

 :٢٣بةرنرىزانى دةريايى
 :٢٤بةرنرىزانى مشةخؤرةكان

Marinal Immunology
Immunoparasitology

 :٢٥بةرنرىزانى رِووةكةكان
 :٢٦بةرنرىزانى رِييَنةكان(اميونولويى غدد)

Plant Immunology
Endocrine Immunology
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١
ثيَشةكييةك لةسةر بةرطرىزانى
رِيَطاكانى هاتنة ناوةوةى ماددة دةرةكييةكان
بؤ نيَو لةش و ضؤنيةتيى بةرثةرضدانةوة بةرطرييةكان
لةوانةية ماددة دةرةكييةكان لة رِيَطا
جؤراوجؤرةكانةوة بيَنة نيَو لة ةوةو لة
هةنــدىَ بــارودؤ دا سيســتمى بــةرنريى
لــــةش ناضــــار بــــة بةرثةرضــــدانةوة
( )Immune responsesبكةن.
ويَ دةضىَ ماددة دةرةكي يةكان لة
ريَطايانةوة بيَنة نيَو لة ةوة:
 :١لة رِيَطاى هةناسةدانةوة Inhalation

 :٢لة رِيَطاى خواردنةوة

Ingestion

 :٣لـــــــة رِيَطـــــــاى دةرزى ليَدانـــــــةوة
Injection
 :٤لـــة رِيَطـــاى ليَـــ كـــةوتنى ثيَســـتى
( Contactويَنةى ١ـــ.) ١

لة هةنديَ بـارودؤخيبدا ويَ دةضـىَ
سيســــتمى بــــةرنريى لــــةش لـــة ديى

ويَنةى ١ــ :١رِيَطاكانى هاتنةناوةوةى ديةجيَد بؤ لةش
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انةكانى خؤى ديكردةوة نيشان بدا كة دةبيَتة هؤى سةرهةلندانى كؤمـةلنيَ نةخؤ ـى
بة ناوى نةخؤ ىية خؤبةرنريىيةكان(.)Autoimmune diseases
رِووكارى دةرةوةى لةش لة ويَنة جؤراوجؤرةكاندا سيسـتمنـةليَكى هةيـة كـة بـة
يَوةى سرو تى ثيَشطِى لة ضوونى ماددة دةرةكىيةكان بـؤ نيَـو لـةش دةكـا و لـة
خؤيان دوور دةخاتـةوة .بـؤ ويَنـة ،دةتـوان فرميَسـكى ضـاو نـاو بـةريد كـة هـةلنطرى
ليشؤزمية( )Lysozymeو لـة نـةلَ ئـةوةى كـة ضـاوةكان لـة تـؤز و خـؤلَ دة ـواتةوة،
توانايى لةنيَوبردنى ميكرؤبةكانيشى هةية.
سيستمى هةناسةكيَشانيب بة هؤى بوونى خانة رِووكة ة ماؤلندارةكان ،ماكرِؤفـايى
ضيكةلندانؤضـكةكان ،1كانالنــة ثيَاة وثيَاــةكانى هةناســةدان ،مــووى كونــة لووتــةكان و
دةردانى ليـن ( )mucousثيَشـطِى لـة هيَر ـى مـاددة دةرةكـييـةكان بـؤ نيَـو لـةش
دةكةن .ثيَستى لةش بؤ خؤى لةمثةريَكة لة بةرامبةر دزةكردنى ميكرِؤبةكاندا.

 Alveolar : 1آلوئول /كيسههاى هوايى  :ضيكةلندانؤضكة ،توورةكة هةواييةكان ،ضيكلندانؤضكة.
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رِييَنــة دةلنيَنةرةكان(غــدد تر ــوى) و ضــةورى ثيَســتيب هــةلنطرى مــاددةى دية
ميكرِؤبىية كـة دةبنـة هـؤى لةنيَوضـوونى بة ـيَ لـة ميكرِؤبـةكان .تر ـةلنؤكى نـةدة
دةبيَتة هؤى لةنيَوبردنى بة يَكى زؤر لةو ميكرِؤبانةى كة لة رِيَطاى دةمةوة لة نةلَ

ويَنةى ٢ـــ :١ئةو هؤكارانةى كة بةرنريى سرو تى لة يان لة ويَنة جؤراوجؤرةكاندا لة ئةستؤية.

خواردن دةضنة نيَو نةدةوةو بوونى ئةو ميكرِؤبانةى نابنة هؤى نةخؤ ى لـة رِؤؤلنـةدا
كة وةكوو ثالنويَنةيةكى سرو تى لة بةرنريى سرو تى لةشدا رِؤلنـى نـرينط دةنيَـرِن.
لة كؤئةندامى ميشةرِؤدا ،كارى ميشكردن و تر ةلنؤ بوونى "ئةسيديتة"ى ميـش و يـا لـة
كؤئةندامى زاووزيَى يناندا تر ى الكتيـ و تةنوضكة ـيكارةكانى 2نـاو واييَنيـان(زىَ)،
لةمثةريَكة لةسةر رِيَطاى ضوونى ميكرِؤبة دةرةكىيةكان بؤ نيَو لةش(ويَنةى  ٢ـــ .)١
 :Lysosomes : 2ليشوزيم ،ليشؤزؤ  ،تةنوضكة يكارةكان .و.

22

بنةما و ليَكدانةوةى تاقيكارىية سيَرِؤلؤجىيةكان

ويَنةى ٣ـــ١ـــ ضؤنيةتى لةنيَوبردنى مايكرِؤئؤرنانيشمةكان بة هؤى بيَطانةخؤرةكانةوة.
 Aـــ خرِؤكةى هاوتا دةتوانىَ رِاستةوخؤ باكؤى بىَ كةثسوول لةنيَو ببا B .ـــ كؤمثليَكسى
ديةتةن و كؤمثلمان لة نةلَ باكؤىدا دةبنة هؤى ئاسانكارى بؤ كارى بيَطانةخؤرى C .ـــ
ثةرضةكردارةكانى وةدواخستنى زيادبوونى ئاليَريى(بةرنريى خانةيى) دةبيَتة هؤى زيادبوونى
كارى بيَطانةخؤرى باكؤىيةكانى ناوةوةى خانةكان.

ئةنةر واى دابنيَ ميكرِؤبيَ بايَتة نيَو جةستة ،يةكةم خانةكانى كة ثةرضةكردار
نيشان دةدةن بيَطانةخؤرةكان يا فانؤسيتةكاند(نؤترِؤفيلةكان و ماكرِؤفايةكان) كة بة
قووتــدانى ميكرِؤبةكــة بــة هــؤى ئةنشميةكانيانــةوة لــة نــاوى دةبــةن .بــة ئةنــةر
فانؤسيتةكان نةتواند ثيَشطِى لة هيَرش كردن و بآلوبوونـةوةى ميكرِؤبـةكان بـؤ نيَـو
لةش بكةن ،ميكرِؤبةكان لـة كةنالنـة لـةنواوييـةكان بـةرةو رِييَنـة لـةنواوييـةكان و لـة
رِيَطاى دةمارة خويَنىيةكانةوة بةرةو سثبَ دةضد و لةويَدا ليموةخانـةكانى لـة جـؤرى
 T-Cellو  B-Cellبة يَوةيةكى تايبةتى( )Specificبة ديى ميكرِؤبةكة دةورووييَند و
لــة ئاكامــدا دةبيَتــة هــؤى بةرهــة هيَنــانى ديةتــةن( )Humoral immunityيــان
ديكردةوةى خانةكان( )Cellular immunityلة ديى ميكرِؤبةكة.
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فانؤسيتةكان جيا لـةوةى كـة رِاسـتةوخؤ دةتـواند ميكرِؤبـةكان قـووت بـدةن و لـة
نيَويان بةرن ،هةروةها دةتواند دواى ثيَكهـاتنى ديةتـةنى تايبـةتى بـة ديى ميكـرِؤب،
كؤمثليَكسى ميكرِؤب و ديةتةنةكة ى قووت بدةن .هةروةها ماددةيـةكى ثرِؤتينـى بـة
ناوى "كمثلمان" بة يَوةى سرو تى لةنيَو خـويَددا هةيـة ،دةتـوانىَ بـة كؤمثليَكسـى
ميكرِؤب و ديةتةنةكةوة بلكىَ و ثا ان ئة كؤمثليَكسة بـة هـؤى فانؤسـيتةكانةوة بـة
هاسانى و خيَرايى هةلنلنوو رىَ كة بة كارة دةلنـيَد ئؤثسؤنيشاسـيؤن(.)Opsonization
(ويَنةى ٣ـــ.)١
لة رِاستاى ئة ديكردةوانةدا ،ضـاالكىتـريب بـؤ لـةنيَوبردنى ئـةو تةنـة دةرةكـىيـة
ضؤتة نيَو جةستةوة يان ئةنةر لة انةكةى خؤي جيـا بووبيَتـةوة ،ئـةجنا دةدريَـت.
كةوابوو دةتوان ثةرضةكردارةكانى سيستمى بةرنرى لةش(سيسـتم دفـاعى بـدن) بـة
ديى ميكرِؤبةكان و ديةجيَنةكان(دية ييَنةكان) دابةش بكةيد بة دوو دةستة:
 :١بةرنريى خؤرِس ( )Innateيان ناتايبةتى ،كة بة هؤى فانؤسـيتةكان و فاكتـةرة
فيشيكىيةكانى وة ثيَست و مؤخات(موكوس) و فاكتةرة كيميايىيةكانى وة ليـشؤزيم
و ...بةرِيَوة دةبرىَ.
 :٢بةرنريي تايبةتى( ،)Acquiredكة بة دوو يَوةى هيَمـؤرِالَ و بـةرنريى خانـةيى
بةرِيَوة دةضىَ.
ئةنةر بةرنريى ناتايبةتى توانايى لةنيَوبردنى هؤكارة هيَر بةرةكانى بـؤ نيَـو لـةش
نةبىَ ،لةوةها دؤخيَ دا بةرنريى تايبةتى وةكار دةكةوىَ.
بــةرنريى تايبــةتى ،ميَمــؤرى( )Memoryدارة و ليموةخانــةكان ئــةو ئةركــةيان لــة
ئةستؤية ،بة بةرنريى ناتايبةتى ميَمؤرى نية .خانة ميَمؤرىيةكان بوونة هـؤى ئـةوة
تـاكوو دووهـةم ثةرضـةكردارةكان بـة ديى هيَر ـبةريَ  ،تونـدتر و دريَاخايـةنتـر لـة
ثةرضــةكردارى يةكــة بــةرِيَوة با ـىَ .هــةروةها بــةرنريى تايبــةتى لــة نــةلَ ب ـةرنريى
ناتايبةتى ثيَوندىيةكى نشيكيان هةية( .ويَنةوى  ٤ـــ .)١
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ويَنةى  ٤ـــ :١ميكانيشمى بةرنريى لةش بة ديى ديةجيَد و ثيَوةندىيةكانيان لة نةلَ
يةكؤىدا.
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٢
دذةجني ـ ئيمؤنؤذين ـ سوثةر دذةجني

ديةجينةكان( )Antigensماددةنةليَكد كة لة ئاكامى ضوونة نيَوجةستةوة دةتـواند
سيستمى بةرنرى بة ديى خؤيان(بة يَوةى تايبةتى  )Specificبـورووييَند و زاراوةى
ديةييَنيســيتى( )Antigenicityبــة مانــاى هيَــشى ــاراوةى دية جينيَ ـ لــة ســازدانى
ديكردةوة داية .و ةى ديةج و ةيةكى يوونانيية و لة ثيَشـطرى  Anti = againstو
ثا طرى  gen = producingدروست بووة .كة لة فارسىدا بة وةهـا ماددةيـة دةلنـيَد
"ثادنيَد".
ئيمؤنــؤج ( )Immunogenبريت ـىي ـة لــة هةنــدىَ ــويَنى ديةجينيَ ـ كــة لــة ييَ ـر
كاريطةرى هؤكارنةليَ دا توانايى وروويانى سيستمى بـةرنرييـان بـة ـيَوةى تايبـةتى
هةيــة .بــة ثــيَيــة زاراوةى  Immunogenicityبــة مانــاى توانــايى بــةرنري ســازى
ماددةيةكة كة ثيَوةندى بة هؤكارنةليَكى زؤرى وة ثيَكهاتةى ييَنيَتيكى هةر تاكيَـ و
ضــؤنيةتى و رِيَطـــاى ليَــدانى دية جينيَــ و زؤر هــؤى ديكـــةش هةيــة .لـــة زؤربـــةى
حالنةتةكاندا ئيمؤنؤج  ،ديةج و "ثادند" ية واتا دةنةيةند .هيَنديَ لةسةر ئـةو
باوةرِةن كة ويَ دةضىَ هةنـدىَ جـار ديةجينيَـ توانـايى وروويانـى سيسـتمى بـةرنرى
نةبىَ ،بة بة يَوةيةكى تايبةتى بة ديةتةن و وةرنرةكانى ديةجينةوة لة رِووكـارى
ليموةخانـةكانى " T – Cellsو "B – Cellsةوة دةلكـىَ ،لـة حالنيَـ دا ئيمؤنـؤج بـة
تةواوى سيستمى بةرنرى دةورووييَنىَ.
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بــة دواييانــة نرووثيَكــى نــوىَ لــة ديةجينــةكان دؤزراونــةوة ك ـة ث ـيَيــان دةلن ـيَد
ســـوثةرديةج ( .)Superantigenســـوثةرديةجينةكان بـــة ثيَاـــةوانةى ديةجينـــة
ئاساييةكان بـؤ وروويانـى سيسـتمى بـةرنرى ثيَويسـتيان بـة رِيَـ و ثيَـ و جـيَبـةج َ
ى
كــردن( )Processingبــة هــؤى ماكرِؤفايةكانــةوة نيــة و رِاســتةوخؤ لــة رِيَطــاى كؤمةلنــة
ديةجينة سةرةكييةكانى نرووثى دوو هاوئاهـةنطى ـانةيى( )3MHC-IIلـة رِووكـارى
ئة خانانةدا ،ليموةخانةكانى  T – Cellsبة ثيَوةلكانيان بة ناوضةى بطـؤرِى زجنـِةى
بيَتاى( )Vβوةرنرى ديةجينةوة ،دةورووييَند .ديةجينة ئاساييةكان لة هةر ١٠٠٠٠
تا  ١٠٠٠٠٠لةنوؤسيتى T – Cellsى خانةية  ،بة سوثةرديةجينةكان لة هـةر ٥
تا ،٥٠خانةيةكى  Tدةورووييَنىَ .كةوابوو سوثةرديةجينةكان بة خيَرايى و لـة مـاوةى
نشي بة  ٣كات يميَردا ،يمارةيةكى زياتر لة ""T – Cellsةكان دةورووييَنـىَ و دةبيَتـة
هؤى دةردانى رِيَاةيةكى زياترى ئينتةرلؤكينى ،)IL-2(٢ئينتـةرفرِؤنى نامـا( )INF-γو
فاكت ـةرى نيَكــرؤزدةرى تؤمــؤر( .)TNFدةردانــى زيــادةى ئــة ماددةيــة لــة لــةشدا،
دةتوانىَ وة يةهراوى بوونى(مسموميت) خؤراكى ،يـاوى زؤر دةركـةوىَ و لـة هيَنـديَ
بواريبدا ببيَتة هؤى مردن .هيَنديَ لة سوثةرديةجينة ناسراوةكان بريت لة:
- F, D
- Staphylococcal enterotoxins(SE) A, B,C,E
- Toxic shock syndrome toxin-1 (TSST-1), (Staphylococcal exotoxin).
- Staphylococcal exfoliative toxin or Epidermolytic toxin.
- Streptococcal exotoxin- A.
- Streptococcal M proteins.
- Rabies nucleocapsid protein.
- Mycoplasma arthritidis.
- Murine leukemia virus(MuLV).
- HIV virus (gp 120 ?).

MHC-II(Major histocompatibility complex antigens class II) : 3
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ديةجينــةكان لــة ئاويَتــةبوونى نــةرد(مولكول)ة جؤراوجؤرةكــانى وة ث ـرِؤت  ،ثــؤىل
ســـاكاريد ،ضـــةورى ،تر ـــى نؤكليَئيـ ـ يـــا ماددةنـــةليَكىتـــر دروســـت بـــوون وة
مايكرؤئؤرنانيشمةكان و دةردراوةكانيان ،خانةكان و خرِؤكةسوورة نامؤكـان ،دانـةكانى
تؤزى نولَ و...هتد .ويَ دةضىَ بة ـيَوةى دةسـتكرد بـؤ ليَكؤلنينـةوةكان هيَنـديَ لـة
ديةجينةكان دروست بكةن .ثيَكهاتـة و فـؤرِمى نـةردةكانى هـةر ديةجينيَـ لـة رِووى
ثيَكهاتةيىيةوة تايبةتى و دياري كراون .نةرضـى ديةجينـة بـةهيَشةكان نةردةنـةليَكى
در ـ  ،بــة تــةنيا ضــةند بــةش لــة هــةر نةردةيــة دةتــوانىَ سيســتمى بــةرنري
بورووييَنىَ يا بة ديةتةنـةوة بلكـىَ .بـة بة ـانة دةلنـيَد نيشـانة ديةجـيينيـةكان يـان
ئيَثىتؤ ( )Epitopeو لـة رِووى توانـايى بـةرنريى سـازى لـة نةردةيـةكى ديةجينـىدا
جياوازييان لةنةلَ يةكؤىدا هةية .هةر ئيَثىتؤثيَ دةبيَتة هـؤى وروويانـى خانةيـةكى
لةنوؤسيتى كة بة يَوةيةكى تايبةتى بـؤى ديـارى كـراوة .بـة ثـىَيـة وة مدانـةوةى
بةرنريى لـةش لـة ديى ديةجينيَـ  ،كؤمـةلنيَ لـة ديكـردةوةى خانـة تايبـةتييـةكانى
ليموؤسيتة(ويَنةى  ١ـــ .)٢

ويَنةى  ١ـــ  :٢ثيَناسةكانى ديةج
و ديةتةنى تايبةتى ديةكانيان.
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ئيَثىتؤثةكان لة ويَنة جياوازةكانى ديج و بة ثيَى ويَنيان لة نةردةدا ،نـاوديَر
كــراون .ئــةو ثيَناســانةى كةوتوونــة سووض ـةكانى نــةردى ديةجينــةوة ،بــة ثيَناس ـةى
ويَنةيى( اخصــهاى ــكلى )4نــاودةبريَد .هيَنــديَ جــار ثيَناسـة ويَنةييــةكان لةوانةيــة
لةسةر دوو رِيش لـة تر ـةئامينةكانةوة ثيَـ بـيَد كـة لـة حالنةتـةدا ثـيَيـان دةنـوترىَ
ثيَناسة ليَ ثساوةكان( )Discontinuousيا ثيَكـةوة لكاوةكـان .لـة رِاسـتىدا ثيَناسـة
ويَنةيى و ليَ ثساوةكان ثيَكهاتةى سيَهة وضوارةمى نةردى ثرِؤتيند .ئةو ثيَناسانةى
كة لة سەر رِووكارى نـةردةدان ،ثـيَيـان دةلنـيَد ئيَثـىتؤثـة زجنِةيـى يـان هيَلنـى ـــ
رِ ــتةيى()Linear-Sequenceيــةكان .بــة ثيَاــةوانةوة ئــةو ئيَثــىتؤثانــةى كــة لــةنيَو
نةردةدان ،ثيَناسة اراوةكانيان( )Crypto-or Hiddenثىَدةلنيَد .ئةو ثرِؤتينانةى كـة
وة نامانلوبؤلينةكان ثيَكهاتةى خرِيان هةية زياتر لة ئيَثـىتؤثـة ويَنـةييـةكاند و ئـةو
ثرِؤتينانةش كة ثيَكهاتـةى رِ ـتةيىيـان هةيـة وة ئاوريشـم و زؤربـةى قةنـدةكان لـة
ئيَثىتؤثة زجنِةييةكاند.
ثيَناســة ويَنــةيى و ثيَكــةوة لكاوةكــانى ديةجــ  ،توانــاى بــةرنرىســازى(امينى
زايى)يةكى زياتريان لةضاو ئيَثىتؤثةكانى ية ديةج دا هةية .هـةروةها بـة ديى ئـة
ثيَناس ـانة ،زيــاتر ديةتــةن 5بةرهــة دىَ .لةبــةر ئــةوةى كــة ثيَناســة ويَنةييــةكان ب ـة
دةوروبةرى نةردةى ديةجينةوةن و لة رِاستىدا ويَنةية لـة ثيَكهاتـةى سـىَرِةهةنـدى
نةردةن ،ثيَناسةى ويَنةهةلنطرةوة ـيان()Mimotope determinantثـىَدةلنـيَد(mimo
بة ماناى رِوونووس ،وة  ،هاو يَوة) .لـة اليـةكىتـرةوة ،ديى ثيَناسـةى زجنِةيـى و
ـــاراوةكانى نةردةيـــة  ،زيـ ـاتر ثةرضـــةكردارى بـــةرنريى خانـــةيى رِوودةدات .بـــة
يَوةيةكى نشتى ،هةر ئيَثىتؤثيَ  ،ييَر دةستةيةكى تايبةتى لـة ليموةخانـةى

B-cell

Conformational or Topographical determinant :4
 :Antibody : 5دية تــــــةن ،ئــــــةنتى بادى(فارســــــى :ثــــــادتد ،ثــــــادزهر) ،ئــــــةنتى كــــــؤر(،)anticor
ئيمؤنؤنلؤبؤل ( .)immunoglobulinو.

د .پەرویزی پاکزاد

31

و T-cellة يةدةكةكان يان T-cellى كؤنؤِؤلنكةر دةورووييَنـىَ .كـةوابوو ثةرضـةكردارى
بةرنريى ديى ديةجينيَ لة رِاستىدا كؤى ناضـارى ثةرضـةكردارى بـةرنريى ليموةخانـة
جياوازةكانة بة ئيَثىتؤثةكانى ديى ديةج  .هيَنديَ لة ثيَناسـة ديةجينـىيـةكان ،لـة
بارودؤخيَكى تايبةتىدا توانايى بةرنرىسازىيان هةية .بؤ ويَنـة ئةنـةر ئـة ثيَناسـانة
جوىَ بكةينةوةو بة نةردةيةكىتريانـةوة بلكيَـن  ،لـة حالنةتـةدا سيسـتمى بـةرنرى
دةورووييَند ،بـة لـةنيَوخؤى نـةردةدا توانـايى بـةرنرىسـازى نيـة .بـة ثيَناسـانة،
دةلنيَد ثيَناسة كثةكان(.)Immunosilent determinant
لة سا نةى دوايىدا هةولنيان داوة كة بة ديى ئةو نةخؤ ىيانـةى ظاكسـةنيان نيـة
يان ظاكسةني لةبار و بىَئالنؤزى ،لة رِيَطاى جؤراوجؤرةوة ظاكسـةنى لـةبار سـاز بكـةن.
يةكيَ لةو رِيَطايانةى كة لة سا نةى دوايىدا بؤ بةرهة هيَنانى ظاكسةن كارى لةسةر
دةكرىَ ،ـى كردنـةوةى ئيَثـىتـؤثى ثـاريَشراوسـازى ميكرِؤبةكانـة كـة ثـيَيـان دةلنـيَد
ظاكس ـةنة ســةنتيَتيكةكان .هــةروةها بــؤ بةرهــةمى بةرةيــةكى نــويَى ئــة ظاكس ـةنانة،
توانيويانة لة رِيَطاى تةكنيكى ئةنـدازيارى بؤمـاوةيى و ناسـينةوةى بـؤهيَلنى(ين) 6ئـة
ثيَثتيدانــــة لــــة ميكرِؤبــــةكاندا و بــــة جياكردنــــةوةو ليَــــدانى ئــــة بؤهيَلنــــة لــــة
مايكرِؤئؤرنانيشميَكىترى وة  ،E.coliرِيَاةيـةكى زيـاتر لـة جـؤرة واكسـةنة بةرهـة
بيَند .بة ظاكسةنانة ثيَكهاتةى نويَ()Recombinant DNA Vaccinesيان ثىَدةلنـيَد،
وة ظاكسةنى هيَثاتيتى  Bكـة ئةمرِؤكـة بـؤ مـرؤڤ كـةلنكى لـيَوةردةنـرن .هـةروةها
ئةمرِؤ دةرمانة بيؤلؤييكىيةكانى وة ئةنسؤلينى مرؤييب لة رِيَطاى ثيَكهاتـةى نويَـوة
دروست دةكةن.

6

 :ين :بؤهيَبَ ،ييَد ،جيَد ،بؤماوة مااد ،بؤهيَلنة ماادى ناو خانة ،هؤكارى رِانواستنى دانستةنةىل رِةنةزى لة

كرِمؤزؤ داGene .
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جؤرةكانى ئيَثىتؤث لة رِوانطةى تايبةمتةنديييةكانيانةوة:
ئةلف :تايبةتى ()Specific

ب :هاوبة ى ()Cross – reacting

ئةلف :ئيَثىتؤثة تايبةتىيةكان:
بةو ئيَثىتؤثانة دةلنيَد كة تةنيا لة ديةجينيَكى ديـاري كـراودا هـةن و هـةر تايبـةتى
ئةو ديةجينة د .بؤ ويَنة ،لة ميكرِؤبى برِؤسيَلالدا هؤكـارى نةخؤ ـيى تـاى مالنتا(تـ
مالــت) ئيَثــىتــؤ نــةليَكد كــة تــةنيا تايبــةتى ئــةو ميكرِؤبــةن و لــة ميكرِؤبــةكانىتــردا
نابيندريَد.

ب :ئيَثىتؤثة هاوبةشةكان:

ئــةو ئيَثــىتؤثانــةن كــة لــة ضــةند ديةج ـ دا هاوبة ــد .ناســينةوةى ئيَثــىتؤثــة

هاوبة ــةكان لــة نيَــوان ديةجينــة جؤاوجؤرةكــان لــة ــى كردنــةوةى تاقيكــاريي ـة
سيَرِؤلؤيى و ئيمؤنؤلـؤيييـةكاندا نرينطـىيـةكى زؤرى هةيـة .بـؤ ويَنـة ،ميكرِؤبـةكانى
تــاىمالنتا(بروســال)" ،ويويــون كلــراYersinia enterocolitica ،"7و Francisella
 tularensisخــاوةنى ئيَثــىتــؤثى هاوبة ــد .كــةوابوو ئةنــةر كةســيَ توو ــى ئــة
نةخؤ ىيانة بىَ يان ظاكسةنةكانى كوتا بىَ ،تاقيكارى رِايتة()Wrightكةى بؤ تاىمالنتا
ئةريَنى دةبىَ .دةتوان لةوةها حالنـةتيَ دا بـة تـراو كردنـةوةى سـِِؤمى نةخؤ ـةكة،
وة ميَكى دروست و جيَى متمانة لة "تيؤ"ى ية سـِِؤ بـؤ نةخؤ ـىيـة بةدةسـت
بيَن .

 : 7ميكرِؤبى نةخؤ ى وةبا ،رِة ة رِ انةوة ،كوليَرا .و.
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ليَ ضوونى ديةجينى نيَوان انة جؤراوجؤرةكانى ئاية ن بؤ يةكـة جـار لـة سـالنى
١٩١١ى زايينىدا لة اليةن فؤرِمسةن()Forssmanةوة بة تيَر و تةسةىل باسى ليَـوةكرا.
هةر بؤية ئةو ديةجينانةى كة ديةجينةكانيان لة يـةكؤى( )Cross – reactingنـشيكد،
لـــــة ضـــــةمكى ديةجينـــــةكانى فؤرِمســـــةندا ،ناويـــــان نـــــاون هيَؤِؤفيـــــب يـــــا
ه َيؤِؤجينيَتيــ (( .)Heterogeneticبــةربآلوى ديةجينــة كالســيكييةكــةى فؤرِمســةن
لةسةر انة ييَرضة ـنة جؤراوجؤرةكـاندا ،لـة بابـةتى منؤنؤكليَئـؤزى ضـلنكىدا باسـى
ليَكراوة).
ئةو دذةجينانةى كة لة مرؤظدا ثيَكهيَنةرى ثةرضةكردارى بةرطريى و نةخؤشىيةكانن لة سـىَ شـويَنةوة
سةرضاوة دةطرن:

 :١سةرضاوة غةيرة مرؤيى()Exogenousيةكان ،وة نةخؤ ى سـِِةمى(
 )sicknessلة ئاكامى ليَدانى سِِةمى هيَؤِؤلؤط ،نةخؤ ىية ئاليَرييكى و ضلنكىيةكان.
 :٢سةرضــاوة مرؤيــى()Homologousيــةكان ،وة ديكردةوةكــانى ثيَــدانى خــويَنى
Serum

ناجؤر و ئيَريؤؤبالستؤزى كؤرثةلةيى.
 :٣سةرضاوةى كةسةكة خـؤى( ،)Autologousوة نةخؤ ـى "لوثـوس اريتمـاتوز
سيستمي " ( )Systemic Lupus erythematosusو ئارِتريت رؤماتؤئيد
.)arthritis

(Rheumatoid

ضارةنووسى ضوونى ماددةيةك بؤ ن َيو لةش:
كاتيَ ـ كــة ماددةيــة دةض ـيَتة لة ــةوة ،ئةنــةرى ث ـيَب هــاتنى يــةكيَ لــة س ـىَ
حالنةتانة هةية:
 :١سيســتمى بــةرنريى لــةش بــة ديى ماددةكــة دةوروويىَ و بــة ـيَوةى بةرهــة
هيَنــانى ديةتــةن يــان ديكــردةوة خانــةيىيــةكان يــان هــةردووكيان ديكــردةوة نيشــان
دةدات .هةروة باس كرا ،بةوةها ماددةيـة دةلنـيَد ديةكـردار يـا ئيمؤنـؤييَد .ئةنـةر
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ديةج ببيَتـة هـؤى ثيَـ هـاتنى حةساسـيةتى زؤر( ،)Hypersensitivityثيَـىدةلنـيَد
ئاليَرييَد (.)Allergen
نةىلَ جار ويَ دةضىَ ماددةية بة يَوةى ناتايبةتى سيستمى بةرنريى بورووييَنىَ
كة لة حالنةتةدا بةوةها ماددةية دةلنيَد ميتؤييَد( ،)Mitogenوة ِةى نياى
 Pokeweedكة تةواوى ليموةخانةكان دةورووييَنىَ.
 :٢لةوانةية ماددةية دواى ضوونى بؤ نيَو لـةش سيسـتمى بـةرنري بـة ديى خـؤى
ئيمؤنؤلـؤييكى( Immunological

كؤنؤِؤلَ بكا .بـة حالنةتـة دةلنـيَد توانـاى خـؤرِانرى
 )toleranceيـــــان بةرثـــــةرض نةدانـــــةوةى ئيمؤنؤلـــــؤييكى(

Immunological

 )unresponsivenessو بــةو ماددةيــةش دةلن ـيَد بةرنــةنر( .)Tolerogenلــة رِاســتىدا
تؤليَرِانسى ئيمؤنؤلؤييكى دؤخيَكى ضاالكى ئيمؤنؤلـؤييكي لـة ڕاستتای نـةريَنى دايـة
كة بة هؤى خانة تايبـةتييـةكانى سيسـتمى بـةرنرييـةوة رِيَنمـايى و بـةرِيَوة دةضـىَ.
دةكرىَ حالنةتى تؤليَرِانس بة ليَدانى تؤليَرِؤييَد لـة ئـايةلنيَكى تاقيطـةيىدا سـاز بكـةيد.
ئة حالنةتة ،بة هؤى ييَردةستةى ليموةخانةكانى Tوة بة ناوى خانةكانى كـؤنؤِؤلَكـةر
( )Suppressor T-cellsيان لة زؤر بواردا دةكرىَ بة هـؤى مـاددة دةلنيَنـةرةكـانى ئـة
خانةية ـــةوة بـــؤ ئـــايةلنيَكى ديكـــةى بطوازينـــةوة .بـــؤ ويَنـــة ئةنـــةر نـــةردةكانى
نامانلوبولينى سرو تى مانطاية بكةينة نيَو جةستةى مشـكيَكةوة ،ديةتـةن بـة ديى
دروست دةبىَ .ئيَستا ئةنةر نةردة ميَنؤميَرةكـانى نامـانلوبولينى مانطـا كـة بـة هـؤى
ئؤلنؤِاســانؤيويويةوة جياكراوةتــةوة ،لــة مشــكةى ب ـدةيد ،سيســتمى بــةرنريى ئــة
بوونةوةرة بة ديى نامانلوبولينى سرو ـتى مانطاكـةوة كـؤنؤِؤلَ دةكـرىَ ،بـة ئـة
مشكة دةتوانىَ بة ديى ديةجينةكانى ديكةوة ديكردةوة نيشـان بـدا .كـارايى نـؤرِينى
ئيمؤنؤييَد بة تؤليَرِؤييَد لة مانةوةو خؤرِانرى ثيَوةندىيةكاندا ،دةرمـانى نةخؤ ـييـة
حةساسييةتى و خؤبةرنرييةكانة.
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خشتةى  ٢ـــ  :٢ضارةنووسى ضوونى ماددةية بؤ نيَو لةش

 :٣لةوانةية ماددةية بة تـةنيا توانـايى وروويانـى خانـةكانى بـةرنرى نـةبىَ يـا بـة
واتايةكىتر نة ديةج بىَ و نة تؤليَرِؤييَد ،بةوةها ماددةية دةلنيَد هـاثتيَد()Hapten
وةكوو دةرمانةكان ،كانشاكـان ،مـاددة كيميـاوييـةكان و ...هتـد .هـاثتيَد لـة و ـةي
يوونــاني  Hapteinب ـة مانــاى ثيَوةنووســان و ثةيوةســت بــوون( )Fastenوةرنــِاوة.
هاثتيَنةكان ،ئيَثىتؤثيَ و ديةجينةكان ضةنديد ئيَثىتؤثىيان هةية .خشتةى  ٢ــ .٢
ئةنـــــةر هاثتيَنيَــــ بـــــة ئيمؤنـــــؤييَنيَكى وة ثــــرِؤت كـــــة ثيَوةنـــــدىيـــــةكى
هاوبة يان( )Covalent bondsهةية ،بلكيَن و دواتر لة ئـايةلنيَكى تاقيطـةيى بـدةيد،
سيستمى بـةرنرى ئايةلنةكـة بـة ديى هـاثتيَد و ثرِؤتينةكـة دةوروويىَ و ديةتـةن سـاز
دةكا ،كة بةناو بة ثرِؤتينة دةلنيَد هةلنطر( .)Carrierديةتةنيَكى كـة بـة ـيَوةية بـة
ديى هاثتيَنــةكان ثيَ ـ دىَ بــؤ ئةنــدازةنرتنى رِيَاةيــةكى يــةكجار كــةمى دةرمانــةكان،
هؤرِمؤنةكان و  ...هتـد ،كـةلن لـة ـيَوازى رِاديؤئيمؤنؤئاسـى()Radioimmunoassay
يان ئياليشا( )ELISAوةردةنرن .لةوانةيـة نـةىلَ جـار ضـوونى هاثتيَنيـ بـؤ نيَـو لـةش
وةكوو ثيَنىسيل يان ئاسثريد يان ثيَوةندى كانشاية وة ئةنطوستيلةية بة ثيَستى
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لةش ،سيستمى بةرنرى بة ديى ئةو هاثتيَنة بورووييَنىَ .لةوةها حالنةتيَ دا هاثتيَد بـة
ثرِؤتينى خودى لة ةوة دةنووسىَ و سيستمى بةرنرى دةورووييَنىَ.
لــة تاقيطةييــة ليَكؤليَنــةوةكانى ئيمؤنؤلــؤيىدا بــة ـيَوةى سرو ــتى لــة ٢و ٤دى
نيؤِؤفلؤرِؤبةنشيَد( )8DNPوة هاثتيَد كةلن وةردةنرن .ئةنـةر نـةردةكانى  DNPبـة
ئالنبؤمينى بةرازةوة بلكيَن و دواتر لة كةرويَشكيَكى بدةيد و سِِؤمى كةرويَشكةكةش
بة دواى ساز كردنى ديةتةن بة ديى ئـة نةردةيـة جيـا و تـاوتويَى بكـةيد ،ديةتـةنى
ثيَكهاتووى نيَو سِِؤمى كةرويَشكةكة خاوةنى ئة تايبةمتةندىيانةى خـوارةوة دةبـىَ
(خشتةى  ٣ـــ .)٢
 :١بة تةنيايى دةبيَتة هؤى نيشتنى ئالنبؤمينى بةراز.
 :٢دةبيَتة هؤى نيشتنى ئةو ئالنبؤمينى بةرازةى كة بة DNPوة لكاوة.
 :٣دةبيَتة هؤى نيشتنى ئةو نةردانةى  DNPكة بة ئالنبؤمينى مريشكيشـةوة .لـة
حالنةتةدا ضةنديد نةردى هاثتيَد بة نةردةيةكى در تى ئالنبؤمينى مريشـكةوة لكـاوةو
لة ئاكامدا ئة نةردة نويَيانةى ثرِؤتينةكة ،خاوةنى ضةنديد نيشانةى هاثتيَن .
 :٤توانايى نيشتنى نـةردة ئازادةكـانى  OHــــ DNPى نيـة .هؤكـةى ئةوةيـة كـة
نةردة ئازادةكانى  OHـــ  DNPية بارنة(ظرفيت)يان هةية و بؤ نيشـتنى ماددةيـة
بة هؤى ديةتةنى ديةكةيةوة ،دةبىَ ئةو ماددةية الني كة دوو بارنـة يـان زيـاتر بـىَ.
ئةنةرضى لة حالنةتةدا نـةردةكانى هـاثتيَد بـة ديةتةنـةوة دةلكـيَد ،بـة نانيشـد و
نا بيندريَد.
 :٥سـةرةتا ئةنـةر

 GPAــــ  DNPو دواتــر هـاثتيَنى( OHـــــ )DNPى ئـازاد بــة

سـِِؤمى كةرويَشـكيَكى كـة كردوومانةتـة نيَــو لوولة(تيوب)يـةكى تاقيكـارييـةوة زيــاد
بكــةيد ،تــةنيا كؤمثليَكســى  GPA + anti – GPAدروســت دةب ـىَ .هــاثتيَنى ئــازاد
ثيَشـطِى لـة ثيَكهـاتنى كؤمثليَكسـى نيَـوان DNPى لكـاو بـة  GPAلـة نـةلَ

2 – 4 Dinitrofluorobenzen : 8

– anti
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DNPدا دةكــا ،ضــونكة توانــايى ثيَوةلكــانى ديةتــةنى ( )Affinityبــؤ هــاثتيَنى ئــازاد
زياترة.

خشتةى  ٣ـــ  :٢ثةرضةكردارةكانى نيشتنى ديةتةنى دية ئالنبؤمينى بةراز و  DNPلة نةلَ ديةج
تيوبدا.

 :٦ســةرةتا

ئةنــةر – OVA

لة

 DNPو دواتــر هــاثتيَنى ( OHـــــ )DNPى ئــازاد بــة

سِِؤمى كةرويَشكيَكى كة كردوومانةتة نيَو تيوبيَكى تاقيكارييـةوة زيـاد بكـةيد ،هـيض
نيشتنيَ نابيندرىَ .هؤكةى ئةوةية كة ،يةكة لةنيَو سِِؤمى كةرويَشـكةكةدا ديةتـةن
بة ديى ئالنبؤمينى مريش نية و دووهة ئةوة كة ،هاثتيَنى ئازادى وة خالنى ثيَنجة ،
ثيَشطِى لة ثيَكهاتنى نيش دةكا.
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ئةو فاكتةرانةى كة دةستيان لة توانايى
بةرطرىسازى دذةجينيَكدا هةية

ئةو فاكتةرانةى خوارةوة دةستيان لة بـةرنرىسـازى ماددةيـة دا هةيـة ،بـة و َ
ي
دةضىَ فاكتةرنةليَكىتريب هةبد كة تا ئيَستا نةناسراون و لة بوارةدا ثيَويسـتيان بـة
ليَكؤلنينةوةيةكى زياترة:

 :١نامؤبوونى ماددة بؤ

لةش :Foreigness

هةرضــةند ماددةيــة بــؤ جةســتة نــامؤتر بـىَ و لــة رِووى ثيَكهاتــةيىيــةوة لــة نــةلَ
ئاويَتــةكانى ثيَكهاتــةى لــةشدا جيــاوازيى زياتريــان هــةبىَ ،ئــةو ماددةيــة توانــايى
بةرنرىسازيى زياترى بؤ لةش هةية .بة واتايةكىتر هةرضةند سةرضاوةى ئةو ماددةية
لة بوارى كامبَ بوونى ريش(ردّة)ى نيانلةبةران لة نةلَ خانةخويَدا مةودايـةكى زياتريـان
هةبىَ ،توانايى بةرنرىسازييةكة ى زياترة .بؤ ويَنة توانايى بةرنرىسـازى ئـالنبؤمينى
مريش بؤ مةرِ زياترة تاكوو ئالنبؤمينى مانطا يا بشن بؤ مةرِ.

 :٢ثيَكهاتةى بؤماوةيى

خانةخوىَ :Genetic make up

كةلن وةرنرتد لة مشكة وةضةخةرةوةكان يا هيَمؤزيطؤت( )Inbredو ديةجينـةكانى
سةنتيَتي  ،دةريان خستووة كة وة مدةرةوة بةرنرييةكانى بةرهة هيَنـانى ديةتـةن
بة ديى ئيَثىتؤثيَ لة رِةنةزة جؤراوجؤرةكانى مش لة نةلَ يـةكؤىدا جيـاوازن و لـة
ييَر كؤنؤِؤلنى ثيَكهاتةى بؤماوةيى خانةخوىَ داية .بـؤ ويَنـة مشـكى "سـوية"(
 (H-2dنيســبةت بــة نةخؤ ـيى كــوانى خورمــاى ـيَدارى جــؤرى ليشــمانياى نــةورة
( )L.Majorزؤر هةســتيارةو دواى تــووشبــوون لــةنيَو دةض ـىَ ،لــة حالنيَ ـ دا زؤربــةى
Balb/c
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"سوية"كانىترى مش وة  C3H/Heو  CBA/Hكة هـةر دوو ()H-2Kن ،ئامـادةى
ئة نةخؤ ىية ن و ضةند مانط بة دواى تووشبووندا ضا دةبنةوة .ئةو بؤهيَآلنةى
كة ثةرضةكردارة بةرنرييةكانيان لة ييَر كـؤنؤِؤلَ دايـة ،كةوتوونـة نرووثـى كؤمةلنـةى
دووى بؤهيَلنة ثيَكةوة نوجناوةكانى انةى ( .)9MHC – IIمنوونةيـةكىتـر ئـةوة كـة،
ثؤىلساكاريدة ثا وتةكان بؤ مرؤظـ و مش ئيمؤنـؤييَند ،بـة لـة كةرويَشـ و بـةرازدا
ئيمؤنؤييَد ن  .رِؤلنـى ليَكؤلنينـةوة بؤمـاوةيىيـةكان لـة ثةرضـةكردارة بـةرنرييـةكانى
مرؤظيبدا بة ئاكاميَكى باش نةيشتووة .هةربؤية كاردانةوةي مرؤظـةكان لـة بةرامبـةر
نةخؤ ىيةكاندا جياوازيان لة نةلَ يةكؤىدا هةية.

 :٣بةكاربردنى ماددةى

يارمةتيدةر(:)Adjuvant

ئةدجؤظانتةكان لة زمانى الت دا بة ماناى

يارمةتيدةر(help

)toن ،ماددةنةليَكد كة

لة نـةلَ ديةجـ يـا ئـةو ماددانـةى كـة ئيمؤنـؤجينى الوازيـان هةيـة ،لـيَ دةدريَـد تـا
ديكردةوةي بةرنرى لةش بـة ديى ديةجـ يـان ئـةو ماددانـة بةرنـة سـةرىَ .زؤربـةى
ئةدجؤظانتةكان بـريت لـة بـاكؤييـةكان يـا نِاوةكانيـان وةكـوو ميكرِؤبـى كـويراوى
كؤخةرِة ـــــة لـــــة كوتـــــانى ســـــيانى(وةناخ ،كؤخةرِة ـــــة ،دةردةكؤثـــــان)دا و
ئيندؤتؤكس ()Endotoxinى ميكرِؤبـةكانى نـرا نيَطـةتي  .نـةىلَ جـاريب لـة مـاددة
كيمياييــةكان وة ئــةدجؤظانت كــةلن وةردةنــرن وة فؤســوات يــان ئيدرؤكســيدى
ئةلةمينيؤ كة لة كوتانى دةردةكؤثان و هـةروةها زؤربـةى ظاكسـةنة مرؤييـةكاندا بـة
كاريان دةبـةن .يـةكيَ لـةو ئةدجؤظانتـة بةهيَشانـةى كـة لـة ئايةلنـة تاقيطةييـةكان بـؤ
ليَكؤلنينةوة يان بةرهة هيَنانى ديةتةن بة توانايييةكى زؤرةوة كـةلنكى لـيَوةردةنـرن
ئـةدجؤظانتى فرؤنـدى كاملنـة( )Complete Freund's adjuvantكـة لـة تيَكـةلَ كردنـى
ميكرِؤبى كويراوى ئازارةباريكـةى 10مرؤيـى ،رِؤنـى كـانشايى و ئـاو سـاز كـراوةو ئةنـةر
ميكرِؤبــى ئازارةباريكــةى لــة نــةلَ نــةبىَ ثيَــى دةلن ـيَد فرؤنــدى ناتــةواو( Incomplete

MHC-II = Major Histocompatibility Complex : 9
 : 10سب .T.B = Tuberculosis :و.
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 .)Freund's adjuvantئةدجؤظانتى فرؤندى كامبَ بريتىية لة ئاويَتانةى خوارةوة كـة
دةبىَ بة جوانى لة نةلَ ديةجينى نِاوةدا تيَكةلَ بكريَد:
)A: Mineral oil: Marcol 52 or Drakeol 6VR 85% (V/V
)B: Emulsifier: Arlacel A (mannide mono-oleate)15% (V/V
C: Heat Killed M. tuberculosis powder 2.0 mg/ml

ميكانيشمى كارى ئةدجؤظانتةكان بـة ثيَـى جؤرةكانيـان كـةم َي جياوازيـان لـة نـةلَ
يةكؤىدا هةية ،بة بة يَوةيةكى نشتى بة يَوةى خوارةوةن:
← ثاراستنى ديةج و ثيَشطِى لـة ويَـران و ـيتةلَ بـوونى خيَـرا و ئـازادكردنى
بةرةبةرةيى ئةو ديةجينة لة لةشدا.
← ضوونةسةرى ضاالكى و ثيَوةندى ماكرِؤظايةكـان ،ليموةخانـة يارمةتيـدةرةكانى
) B-cells, (Helper T-cellsو .NK Cells
← ثيَكهاتنى هةوكردنى ويَنكارى(التهاب موضعى) ،هيَنـانى خانـةكانى سيسـتمى
بةرنرى و بردنةسةرى دة ندنى سيتؤكينةكان و ليموؤكينةكان.
← هيَنديَ لة ئةدجؤظانتةكان تايبةمتةندى ميتؤييَنىيان هةية.
← ضوونةسةرى تيؤى ديةتةن يان بةرنرى خانةيى(ويَنةى  ٤ـــ  .)٢هةروةها بـة
ثيَـى جـؤرى ئةدجؤظانتةكـة ،زيـاتر نرووثيَكـى تايبـةتى ديةتـةن بـة ديى ديةجينةكـة
بةرهة دىَ .خويَيةكانى ئةلنةمينيؤ وةكوو  Al(OH)3و ظاكسةنى كؤخةرِة ـة ،زيـاتر
 IgEو ئةدجؤظانتى فرؤندى كامبَ لة ئايةلنى تاقيكارىدا  IgGبةرهة ديَند.
← مانةوةى زؤرى ديةتةن لةنيَو خويَد يا بةرنرى خانةيىدا.
← هاتنةخوارى رِيَاةى ديةجينى تيَكراو(تشريقى).
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ويَنةى  ٤ـــ  :٢رِؤلنى ئةدجؤظانت لة بةرةوثيَب بردنى كاردانةوة بةرنرىيةكان ديى ديةجينى ثرِؤتينى
ئاوةكى.
KLH = Keyhole limpet haemocyanin

هةنووكة بؤ بةرهة هيَنانى ظاكسةنى خؤراكى يا هةلنمايَنةرةكان لة مايكرِؤكةثسـول
وة ئةدجؤظانت كةلن وةردةنرن .يةكيَ لة جؤرة مايكرِؤكةثسـوالنةISCOMs11 ،ى
نـاوة كـة بريتـىيـة لــة نةليكؤزيـديَ بــة نـاوى  Quil Aكـة لــة ـِةى ثيَســتى دارى
 Quillaja saponaria Molinaلة ئةمريكاى با وور رةنيو دىَ.
ديةجينــــةكان لــــة بــــوارى ثيَكهاتــــةى فيشيكؤكيميــــايىدا بــــة ســ ـىَ نرووثــــى
نِاوة( ،)Solubeنةنِاوة( )particulateو كلؤئيدى( )Colloidalدابةش دةكـريَد .بـؤ
بةرهــة هيَنــانى ديةتــةن بــة ديى ديةجينــة نِاوةكــانى وة ثرِؤتينــةكان و ثــؤىل
ســاكاريدةكان ثيَويســتى بــة ئــةدجؤظانت هةيــة ،بــة ديةجينــة نــةنِاوةكانى وة
بــاكؤىيــةكان ،خرِؤكةســوورةكان و ظايرؤســةكان ثيَويســتىيــان بــة ئــةدجؤظانت نيــة،

Immunostimulating complexes : 11
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ضــونكة ئــة تايبةمتةنــدييــةيان تيَــدا هةيــة .مــاددة كلؤئيــدىيــةكان بــؤ خؤيــان
ئيمؤنؤييَنيَكى لةبار ن .

 :٤فؤرِمى ديةج

(:)Forms

ثيَناســـة فـــؤرِمىيـــةكان توانـــايى بـــةرنرى ســـازىيـــةكى زياتريـــان بـــة نيســـبةت
ثيَناسةكانىترى ية ديةجينةوة هةية .ئـة ثيَناسـانة ،زيـاتر كةوتوونـة سووضـةكانى
نةردةوةو لة ئاكامدا توانايى سوورِانى( )Flexibilityزياتريـان هةيـة و با ـؤ دةتـواند
سيستمى بةرنرى بورووييَند.
لــــة اليــــةكىتــــرةوة ئةنــــةر نــــةردةكانى ميَنــــؤميَرى ثرِؤتينيَــ ـ بــــة هــــؤى
ئؤلنؤِاســانؤيويويةوة جيــا بكةينــةوةو لــة بوونــةوةريَكى تاقيطـةيى بـدةيد ،سيســتمى
بةرنرى بوونةوةرةكة ديى فؤرِمى سرو تى ئـةو ثرِؤتينـة( )Nativeكـؤنؤِؤلَ دةكـرىَ.
ويَ دةضىَ كة نةردةكانى ميَنؤميَر بة هـؤى ناـكةيىيـان لةبةردةسـتى ماكرِؤفايةكـان
هـــةلنيَد و خانـــة كـــؤنؤِؤلَكـــةرةكانى  T-cellبـــورووييَند .هـــةروة لـــة فاكتـــةرى
ئةدجؤظانتيبدا باس كرا ،ديةجينـة زةرِرِةيـى يـان نـةنِاوةكان ،بـة هـؤى فـؤرِميَكى
تايبةتى كة هةيانة ،خؤى لة خـؤىدا ،توانـايى بـةرنرى سـازىيـةكى زياتريـان لـة ضـاو
ديةجينة نِاوةكانةوة هةيـة .هـةروةها توانـايى بـةرنرىسـازى ثرِؤتينـة خرِةكـان لـة
ثرِؤتينة رِ تةيىيةكان زياترة.

 :٥بارى ئةليكؤيكى ديةج

(:)Charges

بارى ئةليكؤيكى هةر ديةجينيَ لة توانايى بـةرنرىسـازى و تايبةمتةنـدىيـةكانىدا
رِؤلنـى هةيـة .ضـونكة بـارة ئـةليكؤيكييـة هايـدرؤفيلييـةكان دةبنـة هـؤى راكيَشـان و
ثيَوةنديى زياترى نيَوان نةردةكان ،كةوابوو بارى ئةليكؤيكى و لةبةردةست دابـوونى
ئيَثىتؤثةكانى ديةج لة ورووياندنى سيستمى بةرنرى لـةشدا ،تةواوكـةرى يـةكؤن.
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لـة هيَنـديَ

بواردا ببنة ئيمؤنؤييَني وةكوو ديَكسؤان(.)Dextran

ويَنةى  ٥ــ  :٢ثيَوةندى بارى
ئةليكؤيكى رِةهاى ديةج و ديةتةن.

بارى ئةليكؤيكى رِةهاى( )Net chargeديةجينيَ ثيَاةوانةى ديةتةني ديةكةيةتى.
بؤ ويَنة ئةنةر ثرِؤتينيَ كة بارة ئةليكؤيكييـة رِةهاكـةى ئـةريَنى بـىَ و لـة ئـايةلنيَكى
تاقيطةيى بدةيد ،ديةتـةنى ديةكـةى ،بـارى ئـةليكؤيكى رِةهـاى نـةريَنى دةبـىَ .لـة
ثيَوةندييةدا ئةنةر هاثتيَنيَ بة نةردةى ثرِؤتينـةوة بلكيَـن  ،هـيض ئـالَ و نؤرِيَـ لـة
بارى ئةليكؤيكى رِةهاى ديةتةن بة ديى ثيَ ناية(ويَنةى  ٥ـــ .)٢
 :٦سوورِانى نوورى( :)Optical configuration
ئةو تر ة ئامينانةى لة سرو تدا هةن ،زؤربةيان لة جؤرى L.amino acidن و ئـةو
ئةنشميانةى كة لةنيَو لـةش دان ئـة نرووثـة ثرِؤتينانـة ميَتـابؤليشة دةكـةن و بـة ديى
ئةوان ديكردةوة نيشان دةدةن .ئيَستا ئةنةر بة يَوةى دةستكرد ثؤىل ثيَثتيـديَ لـة
تر ة ئامينةكانى جؤرى  D.amino acidساز بكةيد و لة ئـايةلنيَكى بـدةيد ،سيسـتمى
بةرنرى ئايةلنةكة ناورووييَنىَ و تا ماوةية هةروا بىَ دةست ليَدان لة لة ى ئايةلنةكةدا
دةميَنيَتــةوة .ئةنــةر نــةردةكانى هــاثتيَنيَكى وة ثيَنــىســيل بــة ثــؤىلميَــرى تر ــة
ئامينةكانى جؤرى تر ة نلؤتاميكى  Dو  Dــ ليشيد ()D- GLةوة بلكيَن و دواتـر لـة
ئايةلنيَكى تاقيطةيى بدةيد ،سيستمى بةرنرى ئايةلنةكـة بـة ـيَوةى تايبـةتى بـة ديى
ثيَنىسيلينةكة كؤنؤِؤلَ دةبىَ و ئيؤ ئايةلنةكة توانايى سازكردنى ديةتةنى تةنانةت بة
ديى ثيَنىسيلينيَكيب كة بة هةلنطريَكى ئيمؤنؤييَنةوة لكاوة ،نية .بة بارودؤخةى كـة
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لة ئايةلنةكةدا بة نيسبةت ثيَنىسيلينةوة هاتؤتـة ثـيَب ،بـةناو ثيَـى دةلنـيَد خـؤرِانرى
ئيمؤنؤلؤييكى .12لـة ـيَوازة بـؤ دةرمـانى ئـاليَريى كـةلن لـة ئايةلنـة تاقيطةييـةكان
وةردةنــرن و ليَكؤلنينــةوةكان بــؤ بــةكاربردنى ئــة ـيَوازة لــة دةرمــانى نةخؤ ـييـة
ئاليَريىيةكان لة مرؤظدا لـةحالنى تـاوتوىَ كـردن دايـة .كةثسـووىل باسـيلى ـاربؤن لـة
سرو تدا لة ثؤىلميَرى تر ة نلؤتاميكى  Dساز كراوة.
 :٧ئاوێتەى كيميايى يان نيَوةرِؤكى ديةج

( :)Chemical composition or nature

بة يَوةيةكى نشتى ثرِؤتينةكان وة سِِؤ و ثؤىل سـاكاريدةكان وة كةثسـووىل
باكؤىيةكان ،ديةج نةليَكى بةهيَشن .بة ثيَاةوانةوة ضةورييةكان ،ئيسؤؤئيدةكانى
وة هؤرِمؤنــةكان و تر ــةكانى نؤكليَئيــ  ،ديةجــ نــةليَكى الوازن و لــة زؤر بــواردا
توانايى ثيَكهاتنى ديكردةوةى بةرنرييـان لـة لـةشدا نيـة .هـةر ديةجينيَـ بـة هـؤى
نيَ ـوةرِؤكى ثيَكهاتــةى تايبــةتى خــؤى ،زيــاتر ثةرضــةكردارى ســةنتيَشى ديةتــةن يــان
ثةرضـــةكردارى بـــةرنرى خانـــةيى بـــة ديى رِوو دةدات .ســـةرةرِاى ئـــةوةش جـــؤرى
ئةدجؤظانت و رِيَطاى ليَدانيب دةست لة جـؤرى ثةرضـةكردارى بـةرنريب وةردةدا .بـؤ
ويَنــة ديي كرمــةكان وة ئةســكاريس يــان ئــالنبؤمينى هيَلكــة زيــاتر  ،IgEبــة ديى
ئالنبؤم و نامانلؤبؤلينى مانطا لة بوونةوةرى تاقيطةيىدا زيـاتر  IgGسـاز دةبـىَ .لـة
اليةكىترةوة بة ديى مايكرِؤباكؤييـةكان وة كوتـانى ب.ث.ي ،.زيـاتر ثةرضـةكردارى
وةدواخستنى ثةرةسةندنى ئاليَريى رِوودةدات.

 :٨سايشى نةردةيى ديةج

(:)Molecular size

هةرضةندة ناتوان رِادةيةكى دياري كراو لة كيَشى نةردةيى بؤ ماددةية دانيَ تا
بتــوان ئــةو ماددةيــة ن ـاو بن ـيَ ديةج ـ  ،بــة ئا ــكراية كــة هةرضــى ماددةيــة
نةورةتر بـىَ ثيَكهاتةكة ـى ئـالنؤزترةو لـة ئاكامـدا ئيمؤنـؤييَنيَكى بـةهيَشة .بـؤ ويَنـة
 : 12حتمب اميونولوييكى Immunological tolerance
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هؤرِمؤنى نؤلؤناكؤن كة لة  ٢٩تر ـة ئامينـة ثيَـ هـاتووةو كيَشـى نـةردةيىيةكـةى
 ٢٦٠٠دالنتؤنة ،ئيمؤنؤييَنيَكى با ة .بة يَوةيةكى نشتى ئـةو ماددانـةى كـة كيَشـى
نةردةيىيان لة  ١٠٠٠دالنتؤن كةمؤة يا ئيمؤنؤييَد ن يا ئةنـةر هة ـنب زؤر الوازن.
بــةهيَشتريد ئيمؤنؤييَنــةكان ،ئــةو ثرِؤتينانــةن كــة كيَشــى نةردةكــةيان لــة ١٠٠٠٠٠
دالنتؤن زياترة .بؤ ويَنة بـاكؤييـةكان ،ظايرؤسـةكان و خرِؤكةسـوورةكان لـة ديةجينـة
بةهيَشةكاند.
يةكيَ لةو فاكتةرة نرينطانةى كة لة توانايى بةرنرىسازى ماددةية دا تةنانةت بـة
كيَشـــى نـــةردةيى كةميشـــةوة رِؤلنيَكـــى نـــرينط دةنيَـ ـرِىَ ،بـــوونى تر ـــة ئامينـــة
خرِةكان( )Aromatic amino acidبة تايبةت تِؤزيـد لـة ثيَكهاتـةى نـةردى ديةجـ
داية .بؤ ويَنة ئةنـةر جالتـ لـة ئايةلنيَـ بـدةيد ،ديكـردةوةى بـةرنرى ئايةلنةكـة بـة
نيسبةت ئةوةوة نةريَنى يا فرة كة دةبىَ .ئيَستاكة ئةنةر تر ة ئامينةى تِؤزيـد بـة
جيالتينةوة بلكيَن و دواتر تـةزريقى بكـةيد ،ئايةلنةكـة ديكردةوةيـةكى زؤر بـاش لـة
بةرامبةرىدا نيشان دةدات.

 :٩رِێژەى ديةج

(:)Dose

رِێتتژەى ديةجينيَكــى كــة لــيَ دةدرىَ رِؤلنيَكــى نرينطــى لــة جــؤرى و مــدةرةوة
بةرنرىيةكان بـة ديى هةيـة .ئةنـةر ديةجينيَـ بـة رِيَاةيـةكى زؤر كـة لةسـةرية و
بةردةوا يا بة رِيَاةيةكى ئيَجطار زؤر و بة ية جار بوة ـيَن  ،سيسـتمى بـةرنرى بـة
با ى ديكردةوة نيشان نادا و تةنانةت ويَ دةضىَ كؤنؤِؤلنيب بكرىَ .هـةر لةسـةر ئـة
بنةمايــة ئةنــةر لــة س ـيَرؤتراثىدا كةس ـيَ بــة س ـِِةمى ئــايةلنى ئــاليَريى هــةبوو ،بــؤ
رِزناركردنى حةمتةن دةبىَ سِِةمى ليَ بدرىَ ،كة دةكرىَ ئاليَريى كةسةكة بـة ليَـدانى
لةسةرية و بة رِيَاةيةكى فرة كةمى سِِةمى هيَؤؤلؤط الببةيد ،كـةلن وةرنـِىَ .لـة
كؤندا بة يَوازة دةرمانىيةيان نوتووة يَوازى بيَسريَدكا( )Besredkaو ئةمرِؤكةش
كــة كردنــةوةى ئــاليَريى يــان لــةنيَوبردنى ئــاليَريى( )Desensitizationثــىَدةلنــيَد.
ســـةرةرِاى ئـــةوةش بـــؤ دةرمـــانى ئيمؤنؤلـــؤييكى نةخؤ ـ ـييـ ـة ئـــاليَريييـ ـةكانى
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ئاتؤثى()Atopyيب هةر لـة

ـيَوازة كـةلن وةردةنـرن .ليَـدانى رِيَاةيـةكى نوجنـاوى

ديةجينيَ  13با ؤيد ديكردةوةى بةرنرى لة ى بة ديى بةدواوةية(ويَنةى  ٦ـــ .) ٢

ويَنةى  ٦ـــ :٢ثيَوةندى رادةى ديةج و ديةتةن.

 :١٠ريَطاى ضوونة نێوةوةى ديةج

( :) Route

رِيَطــاى ضــوونة نێتتوةوةى ديةجينيَــ دةخالنــةت لــة جــؤر و كتــوثرِى و خيَرايــى
ديكردةوةى بةرنرى لةشدا بـة ديى دةكـا .بـؤ ويَنـة ئةنـةر ديةجينيَـ لـةنيَو ثيَسـت
ب ـدةيد ،زؤر بــة ئةســثايى هــةلَدةمــارىَ و سيســتمى بــةرنرى لة ــيب بــة هيَوا ــى
دةورووييَنىَ و لة ئاكامـدا خـؤرِانريى ديةتـةن لـةنيَو سـِِؤ دا بـة ديى زيـاترة .ئةنـةر
ديةجــ لــة رِيَطــاى هةناوثؤ ــى ئــايةلنى و لــة نــةلَ ئــةدجؤظانتى ئيدرؤكســايدى
ئةلنةمينيؤ دا ليَ بدرىَ ،ديةتةن بة ديى لة نرووثى  IgEزياترة ،بة ئةنةر هـةر ئـةو
ديةجينة لة رِيَطاى ماسؤلنكة يا ثيَستةوة لة نةلَ ئةدجؤظانتى فرؤندى كامـبَ لـيَبـدرىَ،
زياتر ديةتةن لة نرووثى  IgGبة ديى ثيَـ دىَ .هـةر ضـةند يةكـة ليَـدانى ديةجينـى
نِاوة لة رِيَطاى دةمارةوة ويَ دةضىَ سيستمى بةرنرى نةورووييَنىَ ،بة ئةنةر هةر
لــةو رِيَطايــةوة ديةجينيَ ـ بــة كةس ـيَكى كــة ئــاليَريى ثيَــى بــووةو ثيَشــؤ سيســتمى

Optimal dose : 13
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بةرنرييةكةى بة ديى ئة ديةجينة ورووياوة ،ليَبدةيد ،نةليَ مةترسـيدارةو هةنـدىَ
جاريب مردنى خيَرا و كتوثرِى بةدواوةية .لة حالنيَ دا ماددةيةكى ئيمؤنؤج لة رِيَطاى
دةمــةوة باــيَتة نيَــو لــةش ،سيســتمى بــةرنرى زيــاتر كؤئةنــدامى هــةرس كــردن
دةورووييَنىَ ،وة كوتان بة ظاكسـةنى خـؤراكى "ثوليـو" .لـة اليـةكىتـرةوة زؤر جـار
نةيشتنى ديةجي ن َي لة ِريَطايـةوة بـؤ نيَـو لـةش ،دةبيَتـة هـؤى كـؤنؤِؤلنى سيسـتمى
بةرنرى سيستمي بة ديى ئةو ديةجينة وة وة
ماددة خؤراكىيةكانى كة لة رِؤيدا بة كار دةبريَد.

 :١١خشتةى

نةدانةوة بةرنرييةكان بة نيسبةت

ليَدانةكان(تشريقات) : Immunizition schedule

مةودا و يمارةى كةرِةتةكانى ضوونة ناوةوةى ديةجينيَ بؤ لةش دةخالنةت لة ثلةى
بةرنرى سازىدا دةكةن .ئةنةر مةوداى ليَدانـةكان لـة يـةكؤى زؤر نشيـ بـد ،بـةرنرى
ســازييــةكى بــاش بــة ديى ئــةو ديةجينــة ثيَ ـ نايــةت .بؤيــة مــةوداى ليَدانــةكان لــة
واكسيناسيؤندا لةبةرضاو نِاوة.

 :١٢ثيَوةندى ديةج بة

dependency )T- Cells

)T- Cellةوة:

بؤ بةرهة هيَنانى ديةتةن بة ديى ديةجينة ثرِؤتينـىيـةكان لـة اليـةن B-cellsةوة
ثيَويســتى بــة هاوكــارى ليموةخانــة يارمةتيــدةرةكانى  T- Cellsهةيــة .ئــة نرووثــة
ديةجينانةى كة ثيَويستىيان بة هةردوو نرووثى ليموةخانةوة هةية تاكوو بـة دييـان
ديةتةن دروست بىَ ،بةناو ديةجينةكانى سةربة كؤلنةرِييَنـة 14يـان
)or T-dependent antigensوة نـــاوديَر كـــراون ،وة ثـ ـرِؤت و لـ ـيَنِاوةكـــانى.

Thymus (T-cells

نرووثيَكىتريب لة ديةجينةكان لة سرو تدا هةن يان بة يَوةى سـةنتيَتي دروسـت
بــوون كــة ب ـىَدةســتيَوةردان و هاوكــاريى ليموةخانــة يارمةتيــدةرةكانى  ،Tبــة هــؤى
ليموةخانةكانى Bةوة ديةتـةن بـة دييـان سـاز دةبـىَ .بـةناو بـة نرووثـة ديةجينانـة

 Thymus : 14تيموس .و.
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نةبةسؤاوةكان بة كؤلنةرِييَنة( Thymus or T-independent antigens

دةلنيَد ديةجينة
) يان T-cellsةوة .هةروةها يمارةيةكى ديارى كراو لة ديةجينـةكان دةكةونـة ئاسـتى
ناوةندى ئة دوو نرووثة ديةجينانةوةو بة واتايـةكىتـر ثيَويسـتىيـةكى كـةمؤيان بـة
خانة يارمةتيدةرةكانى Tةوة هةية تاكوو بة دييان ديةتةن دروست بىَ .لة خشتةى ٧
ـــ ٢دا يمارةية لة ديةجينة نةبةسؤاوةكان بة كؤلنةرِييَنةوة دةبين .
خشتةى (  ٧ـــ  :)٢يمارةية لة ديةجينة نةبةسؤاوةكان بة كؤلنةرِييَنةوة كة توانايى ميتؤييَنى جياوازيان هةية.

توانايى ميتؤييَنى ديةجينة نةبةسؤاوةكان بة كؤلنةرِييَنةوة
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دذةجي نة نةبةسرتاوةكان بة كؤلَةرِذيَنةوة خاوةنى ئةم تايبةمتةندىيانةى خوارةوةن:

 :١كيَشى نةردةيى ئة ديةجينانة لة سةريَية و ئيَثىتؤثةكانيان ساكار و بـة يـة
يَوة دووثات دةبيَتةوة ،وة قةندةكان.
 :٢زؤربـــةى ئـــة ديةجينانـــة لـــة وةرنِاوةكانى(مشـــتقات) ديـــوارة خانـــةى
باكؤييةكاند( )Cell wallو زياتر لة جؤرى ثـؤىل سـاكاريدةكان و هيَنـدىَ جـاريب ويَ
دةضىَ ثؤليميَرى ثرِؤتينى بد.
 :٣بة هيَوا ى لة لةشدا ميَتابؤليشة دةبد.
 :٤لــة ئةندازةنــةليَكى زؤر يــا بــة ـيَوةى ئــاوةكى ،سيســتمى بــةرنرى كــؤنؤِؤ َل
( )Suppressدةكةن.
 :٥هيَنـــديَ لـــة ديةجينانـــة ميتـــؤييَد و ورووييَنـــةرى ناتايبـــةتى خانـــةكانى
)PBA(B15ن.
 :٦هيَنديَ لةوان لة رِيَطاى ئةلنؤناتيظةوة 16سيستمى كؤمثلمان ضاال دةكةن.
 :٧تةنيا ديةتةن لة نرووثى  IgMو ( IgG3لة مش دا) بة ديىيان ساز دةبآ.
 :٨بة كةمى خانة ميَمـؤرىيـةكانى  )Memory B cell (Bبـة ديى ئـة ديةجينانـة
دروست دةبد.
 :٩ديةتــةن بــة ديى زؤربــةيان لــة ناوضــةى بطــؤرِى زجنــِةى قــورس يــا بؤ ــايى
ثارِاتؤثى ئيمؤنؤنلؤبؤل دا هيَمؤييَنة.

PBA(Polyclonal B cell activator) : 15
 : 16الؤناتيو :بةديب ،جىَنش  ،ئالنؤناتي  ،ئةلنؤناتي  .و.
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خانةخوىَ (:)Sex

ى كردنـةوةى ديةتـةن لـة رِةنـةزى ميَينـةدا لةضـاو رِةنـةزى نيَرينـة زيـاترةو بـة
ثيَاةوانة خيَرايى ثةرضةكردارى وةدواكةوتنى ثةرةسـةندنى ئـاليَريى (
 )hypersensitivityكـةمؤة .هـةر بؤيـة ينـان لةضـاو ثيـاوان ،خـؤرِانرى زياتريـان لـة
Delayed type

بةرامبــةر ضــلنكةكاندا هةيــة ،بــة لــة اليــةكىتــرةوة ،زيــاتر توو ــى نةخؤ ــىيــة
خؤبةرنرىيةكان دةبـد و لـة بةرامبـةر نةخؤ ـىيـةكانى وة ئازارةباريكـة لـة ثيـاوان
هةستيارترن .ويَ دةضىَ هؤرِمؤنة ينانيَيةكان لة ثيَوةندىيةدا رِؤلنيان هةبىَ.
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٣
دذةتةن ـ ئيمؤنؤطلؤبؤلني ـ ئامبؤسثتؤر

17

ئةو ثرِؤتينانةى كة دةتـواند بـة ـيَوةى تايبـةتى بـة ديةجينـةوة بلكـيَد ،ثـيَيـان
دةلنــ ـيَد ديةتــــةن .ئــ ـة نرووثــــة ثرِؤتينانــــة كــــة ضــــاالكى ديةتــــةنيان هةيــــة،
ئيمؤنؤنلؤبؤلينيشيان 18ثـىَدةلنـيَد .ضـونكة زؤربـةى ئيمؤنؤلطؤبؤلينـةكانى سـِؤ لـة
كــــاتى ئيَليَكؤِؤفــــؤرِزدا دةكةونــــة ناوضــــةى نامــــاوة ،كــــةوابوو لــــة كـــوَندا بــــة
ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكان "نامانلؤبؤل "يشيان نوتووة ،كة ئـة نـاوة ئيَسـتاش زؤر جـار
بةكارى ديَند(ويَنةى  ١ـــ  .)٣لة رِاستىدا ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكان ئةو نةليكؤثرِؤتينانةن
كة لة  ٨٢تا  ٩٦لةسةديان ثؤىلثثتيد و بة ثيَى جؤرى ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكة لـةنيَوان ٤
تا  ٨لةسةديشيان لة قةند ثيَ هاتوون .ئيمؤنؤنلؤبؤلينـةكان لـةنيَو سـِِؤمى خـويَد و
ـلةى تــةواوى ــانةى ــِدةرةكاندا وةدةســت دةكــةون و نشيكــةى  ٢٠لةســةدى
ثرِؤتينة ثالزمايىيةكانى مرؤظـ لةخؤ دةنرن.

 : 17بؤ خويَندنةوة و ليَ كؤلنينةوةى زياترى باسى ديةتةن ضاو لة كتيَبى "اميونونلبولينهـا در سـالمت و بيمـارى" لـة
دانانى هةر ئة نووسةرةدا بكةن.
 : 18اميونونلبول = ئيمؤنؤنلؤبؤل

Immunoglobulin = Ig
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ويَنةى  ١ــ  :٣ضةمةرةى ئيَليَكؤِؤفؤرِزى سِِؤمى سرو تى مرؤظ.
19

ئيمؤنؤنلؤبؤلينــةكان جؤراوجــؤرن ،بــة لــة تــةواوياندا يةكــةى ثيَكهاتةكــةيان
يةكسانة و لة يَوةى ثيتةكانى "  Tو " Yن و لة دوو زجنِةى يةكسانى ثؤىلثثتيدى
بلنيند يان قورس (H)20و دوو زجنِةى يةكسانى ثؤىلثثتيدى ناـكة يـان سـوو
ثيَ هاتوون( ويَنةى  ٢ـــ  .)٣ئيمؤنؤنلؤبؤلينـةكان بـة ثيَـى يةكـة ثيَكهاتـةى رِيـشى
تر ة ئامينةكانى زجنِةى قورس و هةروةها جياوازيية سيَرِؤلؤييكييةكانيان ،دابـةش
(L)21

دةكريَنــــة ســــةر ثيَــــن نــــروو يــــا ئايشؤتايـــ ( .)Isotypeهــــةر بــــة ثـــيَيــــة
ئيمؤنؤنلؤبؤلينـــةكانيان  IgD ،IgM ،IgA ،IgGو  ،IgEو زجنـــِة قورسةكانيشـــيان
بةرِيش ناما( ،)γئالنوا( ،)αميو( ،)µدلنتا( )δو ئؤثسيلؤن( )εناوديَر كـردوون .زجنـِةى
ناماى مرؤظـ بريتىية لة ضوار ييَـر نرووثـى  1γ، 2γ، 3γو  4γو زجنـِةى ئالنواكة ـى
دوو ييَر نرووثى  1αو 2αة .زجنِة سووكةكانى تـةواوى ئيمؤنؤنلؤبؤلينـةكانيب هـةر
بةو ثيَية دابةش بوون بة سةر دوو جؤرى كاثا( )κو المبدا( .)λدةبىَ ئـةوةش بـشان
كة زجنِة سووكةكان لة هةر نةردةيةكى ئيمؤنؤنلؤبؤل دا هةموويان لة جؤرى "كاثـا
و المبدا "ن ٦٥ .لةسةدى زجنِة سووكةكانى سِِؤمي مرؤظيَ لة جـؤرى كاثـا و ٣٥
 :Subunit : 19واحد ساختمانى
Heavy chain : 20
Light chain : 21
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لةسةد يشـــى لـــة جـــؤرى المبدايـــة .زجنـــِةى ســـووكى المبـــدا خـــاوةنى ضـــوار
ييَرضة نة(  ،)Subtypeبة زجنِةى كاثا تةنيا ية ضة نى هةيـة .يةكـة جـار لـة
سالنى ١٨٤٧ى زايينىدا دوكتوريَكى ئينطليشى بة ناوى هيَنرى بيَـنس جـؤنش( Henry
 )Bence – jonesثرِؤتينيَكـــى نائاســـايى كـــة بـــة نيســـبةت نـــةرماوة لـــة ميـــشى
نةخؤ ينةكانى توو بوو بة نةخؤ ـى ميليـؤ مؤلتيثـبَ()Multiple myelomaدا بـوو،
دؤزييةوة .ئة ثرِؤتينة لة ثلةى نةرماى نيَومـالَ و نشيكـةى  ٨٠ثلـةى سـةدىدا ـب،
بة لة نةرماى نيَوان  ٦٠تا  ٧٠ثلةى سةدىدا رِةخ(غِ لول)ة.

ئة ثرِؤتينةيان هةر بة ناوى دؤزةرةكةيةوة واتة "بيَنس جؤنش"ةوة ناوديَر كـردوة،
لة رِاستىدا نةردةكانى زجنِةى سـووكى ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكـة هـةموويان يـة فـؤرِ و
هيَمــؤييَند( .)Homogeneousلــة دواييانــةدا جــؤريَكى نــوىَ لــة زجنــِةى ســووكى
ئيمؤنؤنلؤبــؤل لــة خانــة ثــيَنةنةيشــتووةكانى

cells

Pre-Bدا بينــدراوة كــة لــة
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دةردراوةكان و سِِؤ دا نيـة و بـة زجنـِةى سـووكى جـؤرى سـاى )Ψ L chain (Psi
ناوديَريان كردوة .ضونكة تووشبوونى ليموةخانةكانى خـويَد بـة ـيَرثةجنة(،)22ALL
لة ئاكـامى قؤنـاغى ثةرةسـةندووى B- Cellsة ،كـةوابوو زؤربـوونى ئـةو خانانـةى كـة
خاوةنى زجنِةى سووكى جؤرى ساى( )Ψلة سيتوثالز دان ،وة ماكـة يـا ثيَـوةرى
ئة نةخؤ يية لة قةلنة دةدرىَ.

يةكةم ثيَكهاتةى ئيمؤنؤطلؤبؤلينةكان

23

زجنــِةى ثــؤىلثثتيــدةكانى قــورس و ســووكى نــةردى ئيمؤنؤنلؤبؤلينــةكان بــة
يَوةيةكى خرِ لة ناوضةنةليَ بة ناوى ناوةند( )Domainلةسةر يةكؤىدا بة ـيَوةي
تيَ ثةستيَندراو و يَوة بازنةيى( )Globularكةوتوونة سةرية كة ئـة ناوةندانـة بـة
هؤى ثارضةنةليَكى ناكةى تر ةئامينةكانةوة لة يةكؤى جيا كراونـةوة .اليـةكى ئـة
زجنِانة بة فاكتةرى ئام ()NH+3ى تر ة ئامينةوة كؤتايى ثيَدىَ كـة ثيَـى دةلنـيَد،
"ازت"ى كؤتايى( )N – Terminalو اليةكةىترى بة فاكتةرى كةربؤكسـيب( )coo-ةوة
كؤتـايى ثـيَدىَ كـة كـةربؤنى كؤتـايى( )C – Terminalثـيَ دةلنـيَد .زجنـِة قـورس و
سووكةكانى نةردى ئيمؤنؤنلؤبؤل بة هؤى ثيَوةنديية هاوبة ةكان()Covalenceةوة
بريتىية لة دوو فاكتةرى سـولويدى( )Intrachain S-S bondsو هـةروةها ثيَوةنـدييـة
ناهاوبة ةكانةوة(غِة ا ؤاكى) قايم و پتتەو ثيَكةوة لكاون .ثيَوةنـدىيـة دوانـةكانى
سولويدي( )Intrachainسةرةرِاى ثيَكهاتنى بازنة ثثتيدييةكان ،لـة هـةموو ـويَنيَكى
نةردى ئيمؤنؤنلؤبؤلينيبدا هةن .ناوةندةكانى ثثتيديى زجنـِة قـورس و سـووكةكان
كة لة ناوضـةى "ازت"ى كؤتـايىدا هـةلَ كـةوتوون و رِاسـتةوخؤ لـة نـةلَ ديةجـ لـة

 :Acute Lymphocytic Leukemia : 22تووشبـوونى ليموةخانـةكانى خـويَد بـة ـيَرثةجنة( لـومسى حـاد
ملووسيتي ).
 : 23ساختمان اولية اميونونلبولينها Primary Structure of Immunoglobulins
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ثيَوةنديى دان ،بة ناوضة بطؤرِةكان( )V24يان  Vناوديَر كراون .هؤى ئة نـاوة ئةوةيـة
كة ناوضةنةليَ لة تر ةئامينةكانى ئة ويَنانة لة نةردةى ئيمؤنؤنلؤبـؤل دا جـيَطِ
ن و بؤ هةر ديةجينيَ دةنؤرِدريَد .ئة ناوضة فرة ناكانةى ثثتيديى ئةو ويَنانةى
كــــة تر ــــةئامينةكانيان ىلَ جــ ـيَطِ نــ ـ بــــةناو ثــ ـيَيــــان دةلنــ ـيَد ناوضــــة زؤر
بطؤرِةكــان( )Hypervariable regionsيــا  .HVبــة هــؤى رِيَطــاى كريســتالؤنرافى بــة
تيشكى  (Xئـيكس)ةوة دةريـان خسـتووة كـة ئـة ناوضـة زؤر بطؤرِانـة لـة ثيَوةنـدى
رِاســتةوخؤ لــة نــةلَ ديةجــ دان .هةلنبةتــة هــةر يةكــة ثيَكهاتةيــةكى نــةردةكانى
ئيمؤنؤنلؤبؤل لة دوو زجنِةى قورس و دوو زجنِةى سوو ثيَـ هـاتوون ،كـةوابوو
هةر يةكةية بريتىية لة دوو ناوضةى بطؤرِ لة زجنِة قورسةكان(  )VHو دوو ناوضـةى
بطــؤرِ لــة زجنــِة ســووكةكان(  )VLكــة هــةر جووتيَ ـ لــة  VHو  VLلــة رِووبــةرِووى
يةكؤىدا( ويَنةى يمارة  ٣ـــ  ) ٣هةلَ كةوتوون يانى كةوتوونـة رِووبـةرِووى يـةكؤى.
لة اليةكىترةوة ،تر ة ئامينةى ناوضةكانى ديكةى نةردى ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكان كـةمؤ
دةنؤرِيَد و تا رِادةية جيَطِن ،هةر بؤية بةناو ثيَيان دةلنيَد ناوضة نةنؤرِةكان( )C25
يان  .Cيمارةى ناوةندةكان لة ناوضانة لة زجنِةى قورسى هةر يةكـة ثيَكهاتةيـةكى
نــةردةكانى  IgA ،IgGو IgDدا ســىَ جــووت و لــة نــةردةكانى  IgMو IgEدا ضــوار
جووتد كة هةر ناوةنديَ بة ـيَوةى  CH3 ،CH2 ،CH1و  CH4نيشـان دةدرىَ .ناوةنـدة
نةنؤرِةكان( )Cلة زجنِة سووكةكانى "كاثـا" و "المبـدا"ى هـةر يةكـة ثيَكهاتةيـةكى
ئيمؤنؤنلؤبؤل دا ية جووتد كة هةر كاميان بة ـيَوةى  CLثيشـان دةدرىَ .لـة هـةر
يةكة ثيَكهاتةيةكى ئيمؤنؤنلؤبؤلينى ناوةندى نةنؤرِى  CH1لةبةرامبةر  CLدايـة ،بـة
ثامشاوةى ناوةندةكانى زجنِةى قـورس ،هاوويَنـةى يـةكؤيد .ـويَنيَ كـة ناوضـةى
بطؤرِ( )Vبة ناوضةى نـةنؤرِ()Cةوة دةلكيَنـىَ ،ثيَـى دةلنـيَد ناوضـةى كليـدى( Switch
 .)regionهةر بازنةيةكى ثؤىلثثتيديى( )Loopزجنِة قورس يان سووكةكان لة  ٦٠تا

 : 24مناطق متغِ  Variable regionsكة بة ثيتى  Vنيشان دةدرىَ.
" :Constant regions : 25مناطق ثابت" كة بة ثيتى  Cثيشان دةدرىَ.
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 ٧٠تر ة ئامينة و هـةر ناوةنـد()Domainيَكـيب نشيـ بـة  ١١٠تر ـة ئامينـة ثيَـ
هاتووة.

ويَنةى ٣ـــ :٣ثيَكهاتةى نةردةى رِيشى تر ة ئامينةكانى ئيمؤنؤنلؤبؤل
ئيمؤنؤنلؤبؤل .

ويَ ـ ضــوونى ثيَكهاتــةى نيَــوان نــةردةكانى ئيمؤنؤنلؤبــؤل و هــةروةها وةرنــرى
ديةجينــى  ،T-cellsنرووثــى  ١و ٢ى ديةجينــة ســةرةكىيــةكانى ثيَكــةوةنوجنانى
انةيى( )MHCو هةروةها زؤريَ لـة نـةردة نووسـةكيان و وةرنـرة رِووكـارييـةكانى
خانــةكانى سيســتمى بــةرنرىدا هــةن .ثيَكهاتــةى ئــة نةردانــة ،هــةموويان لــة بةيــة
نةيشتنى تر ةئامينةكان بة يَوةى بازنةنةليَكى وة ئيمؤنؤنلؤبؤل ثيَـ هـاتوون.
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كةوابوو ئة نرووثة ثرِؤتينانةيان بـة نـاوى بنةمالنـةى سـوثةرجينى ئيمؤنؤنلؤبـؤل

26

ناوديَر كردوون.
هةروة نوترا ،ويَنة ناكةكانى ثثتيدى لة ناوضةى بطـؤرِى( )Vزجنـِة قـورس و
ســووكةكاندا ،زؤر بطــؤرِن( )HVكــة بــةناو بــة ناوضــانة دةلنـيَد
) .Determinig Regions (CDRئة ناوضانة لة ناوةندى بطؤرِى زجنِةى قورس( VH
Complementarity

) لة نيَـوان تر ـةئامينةكانى رِيـشى  ٣١تـا  ٥١ ،٣٧تـا  ٨٦ ،٦٨تـا  ١٠١ ،٩١تـا
 ١٠٩و لة زجنِةى سوو دا(  )VLلـة نيَـوان تر ـة ئامينـةكانى  ٢٤تـا  ٥٠ ،٣٤تـا
 ٨٩ ،٥٦تا ٩٧دان .ديارة يةكيَ لة ـويَنةكانى CDRى ناوضـةى بطـؤرِى زجنـِةى
قورس ،بة دارى لة ثيَوةلكان بة ديةجينةوة ناكةن .هيَنديَ لـة تر ـةئامينةكان لـة
ثارضة ثثتيدىيانةدا زياتر ئالَ و نؤرِيان بةسـةر دادىَ ،هيَنـديَ جـار تر ـةئامينةيةكى
زيادييان هةية يان تر ة ئامينةيةكيان ىلَدةراويؤاوة( ويَنةى يمارة  ٤ــ .)٣

ويَنةى ٤ـــ :٣تر ةئامينة جؤراوجؤرةكانى زجنِةى سووكى ئيمؤنؤنلؤبؤل لة ناوضةى بطؤرِدا

لة اليةكىترةوة تر ةئامينةكانى ويَدنـةليَ لـة ناوةنـدة بطؤرِةكـانى( )Vزجنـِة
قـــورس و ســـووكةكانى ئيمؤنؤنلؤبـــؤل دا تةقريبـــةن جـ ـيَطِن و لـــة رِاســـتىدا وة
 :Ig-Supergene family : 26خانوادة ابرين اميونونلبول .
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ضيَوبةســتيَ ناوضــة زؤر بطؤرِةكــانى  CDRلــة بــارودؤخيَكى ــياودا دةثــاريَشن .ئــة
ناوضانة كة بةناو ثيَيان دةلنيَد قالن ( )Framework regionsيان  ،FRبـة ثيَـى جـؤرى
رِيشى تر ةئامينةكانيان دابةش دةبنة ضةنديد ييَر نروو  .بؤ ويَنـة ،ناوةنـدى بطـؤرِى
زجنِةى سووكى كاثا بة ضوار ييَر نـروو ( VκIII ،VκII ،VκIو  )VκVو زجنـِةى
المبدا(  )Vλبة ةش ييَر نروو و زجنِةى قورس(  )VHبة ضوار ييَر نـروو دابـةش
دةكريَد.
ويَنة بطؤرِةكانى زجنـِة قـورس و سـووكةكانى نـةردى ديةتـةن ،لـة رِووبـةرِووى
يــةكؤىدا بؤ ــايييــة ( )Pocketســاز دةكــةن كــة قــالن ئيَثــىتــؤثي ديةجينــة.
هةلنطرى(ننجايب) ئة بؤ ايييـة بـة رِادةي ئؤليطؤسـاكاريديَكى  ٦تـا  ٧قةنـدى يـان
ثثتيديَ لة  ٤تا  ٧تر ةئامينةية .ناوضة زؤر بطؤرِةكان( )CDRلة زجنِةى قـورس و
سوو دا بة جؤريَـ كةوتوونـة رِووبـةرِووى يـةكؤىيـةوة كـة بـة تـةواوى لـة ثيَوةنـدى
رِاستةوخؤ لة نةلَ ديةج دان و ئيَثىتؤثيَ لـةخؤ دةنـرن .هـةروةها فـؤرِمى فـةزايى
يَوةبازنةيى 27نةردى ئيمؤنؤنلؤبؤل و ضـ داربوونـة تيَـ ثةستيَندراوةكانى(ضـ
خوردنيهـاى فشـردة) ناوةنـدةكان يارمــةتى لـة ثيَكهـاتنى ئــة بؤ ـايىيـةدا دةكــةن.
ضونكة هةر يةكة ثيَكهاتةيةكى نةردى ديةتةن لة دوو زجنِةى قورس و دوو زجنِةى
سوو ثيَ هاتووة ،كةوابوو يمارةى ئة بؤ ـايىيانـة()Antigen – combining sites
لة هةر يةكة ثيَكهاتةيـةكى ئيمؤنؤنلؤبـؤل دا دوو دانـةن كـة هـةر دووكيـان يةكسـان و
تايبةتى ئيَثىتؤثيَكى دياري كراوة .ئـة بؤ ـايىيانـة ثـاراتؤ ()Paratopeيشـيان ثـ َ
ي
دةلنيَد و وة قوفلنيَ بؤ كليلى ديةج تايبةتة .ض داربوونةكان و تيَ ثةسـتيَندراوى
زجنِة ثؤىلثثتيدييةكانى نةردى ديةتةن لة مةوداى نيَوانى دوو ناوةند كةمؤةو هـةر
بؤية ئاستى مةوداى نيَوان ناوةندةكان هةستيارييةكى زياتريـان بـة نيسـبةت ئةنشميـة
هةرس كةرةكانةوة هةية .ليَكؤلنةرةوان توانيويانة بة هؤى ئةنشميةوة ،ناوةندةكانى
 Globular : 27كروى مانند
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و  VHثيَكةوة بلكيَـند و لـة نـةردى ديةتـةنى جيـا بكةنـةوةو تايبةمتةنـدييةكانيشـى
هةلنسةنطيَند .ئة ثارضـة(قطعهه) كـة بـةناو ثيَـىدةلنـيَد  FV28و كيَشـى نةردةكة ـى
 ٢٥٠٠٠دالنتؤنة و بة هؤى ثيَوةنديية ناهاوبة ةكانةوة ثيَكةوة دةلكـيَد و دةتـواند
هةر وة ئةو نةردة ديةتةنـةى كـة ليَـى جتو
ديةجيَنى مةبةستةوة بلكىَ.

بؤتـةوة بـة ـيَوةيةكى تايبـةتى بـة

ويَنةى ٥ــ :٣ثيَوةندىية ناهاوبة ةكانى نيَوان ديةتةن و ديةج

توانايى ثيَوةلكانى ثا ِراتؤث بة

ئيَثىتؤثةوة()Affinity

توانايى ثيَوةلكانى ية ثارِاتؤ بة ئيَثىتؤثيَكةوة بةناو ثيَىدةلنيَد ئةفينيتى (كة بة
ماناى ثيَوةندى و رِاكيَشةر و كيَشان) و توانايى ثيَوةلكانى نيَوان نةردةكانى ديةتةن و
ديةج لة كؤمةلنةيةكى(جمموعة) بةرنرىدا بةناو ثيَىدةلنيَد ئةظيديتى(.)Avidity

Fragment = FV : 28
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توانايى ثيَوةلكانى ئةفينيتى ثيَوةندى بةم دوو هؤكارةى خوارةوةية:

 :١كاملنكةرى

فةزايى :Geometric complementarity

ئة هؤكارة ثيَوةندى بـة فـؤرِمى فـةزايى بؤ ـايى  FVيـا ثارِاتؤثـةوة هةيـة كـة
نرميانةى قولنف و كليليشى  29ثىَدةلنيَد .بة واتايةكىتر دةتوان ئة بؤ ـايىيـة وة
ليباس َي كة سيستمى بةرنرى ،بةرندروو ،بـؤ كةسـيَ  ،كـة ديةجـ بـىَ ،دوورابيَتـى،
بشوبهيَن .

 :٢ثيَوةنديية ناهاوبة ةكان

:Noncovalent interactions

ئة ثيَوةندييانـةى نيَـوان نـةردى ديةجـ و تر ـةئامينةكانى ناوضـةى ثـارِاتؤثى
ديةتةن ،كة لة ثيَوةندى رِاستةوخؤى ديةج دان ،جـيَطِةو بـريت لـة ثيَوةنـدييـة
هايدرؤجينىيةكان ،ثيَوةنديية ئايؤنييةكانى نيَوان نرووثـة ئـةريَنى و نـةريَنىيـةكان،
وزةى ئـــةليكؤيكى

وانـــدروالنس(waal

 )Vanderو ثيَوةنـــدييـــة هايـــدرؤفؤبى(

)Hydrophobicيةكاند(ويَنةى  ٥ـــ .)٣
مةوداى نيَوان ناوةندةكانى  CH1و CH2ى زجنِةى قورسى نةردةكانى

IgA ،IgG

ناوضةى لؤال( Hinge Region

و  IgDجياواز لة  IgMو  ،IgEناوضةيةكد كة ثيَى دةلنيَد
) .ئة ناوضةية خـاوةنى تر ـةئامينةكانى سيسـتيَئ ()Cysteineة كـة هاوبة ـى لـة
ثيَ هيَنانى ثيَوةندىية دوانة سولويدىيـةكانى نيَـوان دوو زجنـِةى قـورسدا دةكـةن.
هةروةها تر ةئامينةكانى ثرِؤل ()Prolineيشى هةية كة ثيَشطِى لة بریستاانـةوةو
نةر كردنى نةردةو ثيَكهاتةى بازنةيى ثرِؤت لة ناوضةى لؤالدا دةكا .ناوضةى لؤال لة
هةر نروو و ييَر نرووثيَكى ئيمؤنؤنلؤبؤل دا ،لة رِوانطةى يمارةى تر ةئامينةكانةوة

 Lock and Key : 29فرضيه قفل و كليد
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جياوازةو توانايى كاركردى نةردى ديةتةن لة كاتى ثيَوةندى بة ديةجينةوة ،سةر بة
ناوضةية .ئة ناوضةية بة نيسبةت ئةنشمية هةرسكةرةكانى وة ثاثـائ و ثثسـينةوة
زؤر هةستيارة.
لة كؤتايى زجنِةى قورسى ميو ،ئالنوا و دلنتادا ،ثارضة ثثتيـدييـةكى زيـادى()Tail
بة رِادةى  ١٨تر ةئامينةوة هةية كة ئة ثارضةية لة زجنِةكانى ناما و ئؤثسيلؤندا
نية.
هةروة باس كرا ،لة نرووثة جؤراوجؤرةكانى ئيمؤنؤنلؤبؤل دا رِيَاةيـةكى بةرضـاو
قةند هةية كة لة ثيَوةندى هاوبةش بة تر ة ئامينةكانى زجنِة ثؤىلثثتيدييةكاندا بة
يَوةى زجنِةى الوةكى بة ويَنة دياري كراوةكانةوة لكاوة.

رِؤلَى بيؤلؤذيكى قةند بة شيَوةى خوارةوةية:
 :١ئاســانكارى ضــوونةدةرةوةى ئيمؤنؤنلؤبــؤل لــة خانــةى ثالزمــادا .ئةن ـةر ب ـة
ـ ـيَوةيةكى ئـــةزموونى شتتتیکردنەوەی قةنـــد لـــةنيَو خانـــةى ثالزمـــاى مشـ ـ دا
ڕابگیتردرىَ ،نرووثــةكانى  IgA ،IgMو  IgEنادةلنيَنــدريَد ،بــة  IgGدةدةلنيَنــدرىَ.
نةردى  IgGكةمؤيد رِادةى قةندى هةية.
 :٢زيادبوونى توانةوةى ئيمؤنؤنلؤبؤل .
 :٣سةقامطِكردنى ثيَكهاتةى نةردى ديةتةن و ضوونةسةرى خؤرِانرى لة بةرامبةر
كان(كاتابؤليسم)دا.

كردارى ت َي
 :٤ويَ دةضىَ رِؤلنى لة ثيَوةلكانى ديةتةن بة ثرِؤتينةكانى كؤمثلمانيشةوة هةبىَ.
تاكوو ئيَستا نةردةكانى قةنـد لةسـةر زجنـِة قورسـةكان ،زجنـِةى ثيَوةلكـان(J-
 )Chainو ثارضة دةلنيَنةرةكانى( )Secretory componentنةردى ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكان
ناســـراون .لـــة خشـــتةى ( ١ـــــ )٣دا ،دةرســـةدى قةنـــد و تايبةمتةنـــدييـــةكانى
فيشيكؤكيميايى نرووثة جؤراوجؤرةكانى ئيمؤنؤنلؤبؤل نيشان دراوة.
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كاريطةرى ئةنزميةكان لةسةر طةردى ئيمؤنؤطلؤبؤلنيدا:
زؤرتريد و يةكة زانيارييةكى كـة لةسـةر ثيَكهاتـةى ئيمؤنؤنلؤبؤلينـةكان هةمانـة،
ئةو تويَاينةوانةن كة لةسةر نةردةى IgGدا كـراون .يةكـة جـار ثـؤرِتيَر( )Porterلـة
سالنى ١٩٥٩ى زايينىدا ،نةردى  IgGبة هؤى ئةنشميى نياى ثاثائ ()Papainةوة لة
نشي سيستيَئ لـة ناوضـةى لـؤال دابة ـى كـردة سـةر سـىَ بـةش .وا ويَ دةضـىَ كـة
سيســتيَئ ســةرةرِاى ضــاال كردنــى ثاثــائ  ،هيَنــديَ لــة ثيَوةنــدييــة دوانــةكانى
ســولويديب لــة نيَــوان دوو زجنــِةى قــورسدا بشــكيَنىَ و بيشــىبووييَنيَتــةوة .ئ ـة
ليَكؤلنةرةوة بة يَ لة نةردةى ديةتـةن كـة تايبةمتةنـدى ثيَوةلكـانى بـة ديةجينـةوة
هةية و دوو ثارضةى هاوويَنةى 30يةكؤى ثيَ ديَند ناوى نا "ثارضةى ثيَوةلكيَنـةر بـة
ديةجينةوة( ")Fragment of antigen bindingيان  Fabو بة ـةكةى ديكـةى كـة بـة
ســـانايى وة كريســـتالنى ىلَ دىَ بـــة ثارضـــةى كريســـتاليشةبوو( Fragment of
 )crystallizableيان  Fcناوديَر كرد .هةر ثارضـةيةكى  Fabبريتـىيـة لـة زجنِةيـةكى
سوو و نيوة زجنِةيةكى قـورس بـة نـاوى  Fdكـة بـة هـؤى ثيَوةنـدىيـة دوانـةكانى
سولويدىيةوة ثيَكةوة لكاون و توانايى ثيَوةلكانى بة ئيَثىتؤثيَكى ديةجينـةوة هةيـة.
نيوةكةىتر لة ثارضةى Fcى زجنِةى قورس ،بريتىية لة دوو ثارضةى ثؤىلثثتيدى كة
بة هؤى ثيَوةندىية دوانةكانى سولويدىيةوة ثيَكةوة لكاون .تايبةمتةنـدى بيؤلـؤييكى
نةردى ديةتةن ثيَوةندى بة ثارضةى Fcوة هةية.

 : 30قرينة :هاوخشت ،هاو ويَنة.
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خشتةى  ١ــ  :٣تايبةمتةندى يةكانى فيشيكؤكيميايى نرووثة جؤراوجؤرةكانى ئيمؤنؤنلؤبؤلينة مرؤييةكان

هةروةها ثؤرِتيَر نةردى  IgGخستة ييَـر كاريطـةرى ئـةنشميى ثثسـ ()Pepsinةوة.
ئة ئةنشمية لة بة ى خوارةوةتر لة كاريطةرى ئةنشميى ثاثائ لة ناوضةى لؤالى سـةر
زجنِةى قورس كاريطةرى دادةنىَ و دةي كيَنىَ .لة حالنةتـةدا دريَـاى زجنـِةى Fd
كةميَ نةورةترةو دوو ثارضةى  Fabبـة هـؤى ثيَوةنـدىيـة دوانـةكانى سـولويدىيـةوة
ثيَكةوة لكاون و بة ـيَوةى  F(ab′ )2نيشـانى دةدةن .لـة ئاكـامى كاريطـةرى ثثسـ
لةسةر نةردى IgGدا ،ئيؤ دوو ثارضةى ثؤىلثثتيدى نةردى  Fcثيَكةوة نةلكاون و بـة
ـيَوةي ثارضــةنةليَكى ناــكة و جيــا جــوىَ دةبنةوة(ويَنــةى  ٦ـــــ  .) ٣نــةردةكانى
 F(ab′ )2خــاوةنى هاوكؤلكــةى تانش ـ (ضههرير وبههو )ى بةرامبــةر 5Sة و هــةروةها
دةتواند كاردانةوة سيَرِؤلؤيييةكانى وة مةي ( آنلوتىناسيون) ئةجنا بدةن ،بـة
هةرضةند نـةردةكانى  Fabبـة ديةجينـةوة دةلكـيَد ،بـة توانـايى ئـةجنا دانـى ئـة
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ثةرضــةكردارانةيان نيــة ،ضــونكة تــةنيا يــة بارنــةيان هةيــة و توانــايى ثيَوةنــدى و

ثيَ هيَنانى تؤرِيان لة نيَوان نةردةكانى ديةج دا نية( بطةرِيَوة بؤ ويَنةى يمارة  ٢ـــ
٥ى تيــؤرى مــار ) .ليَكؤلنينــةوةكانى دواتــرى ســةر ثيَكهاتــةى نــةردى  IgGلــة اليــةن
ئيديَلمةنةوة 31ئةجنا درا .ئة ليَكؤلنةرةوة بـة هـؤى مـاددة بوويةرةوةكـان لـة نشيـ
"اورة"دا ،ثيَوةندىية دوانةكانى سولويدى نيَوان زجنِة قورس و سووكةكانى نـةردى
 IgGلة يةكؤى جوىَ كردةوةو هةركا لة زجنِانةى جيا و بة ثوختةكراوى بةدةست
هيَنــا .ثــؤرِتيَر و ئيديَلمــةن بــؤ كــارة ثـرِ بــةهاكانيان كــة بــؤ يةكــة جــار بــؤ ناســينى
ثيَكهاتةى نةردةى ديةتةن ئةجناميان دا ،توانيان خـة تى نوبيَـب لـة سـالنى ١٩٧٢ى
زايينى لة ئيمؤنؤلؤيىدا بة دةست بيَند.

ويَنةى ٦ــ :٣كاريطةرى ئةنشميةكانى
ثاثائ و ثثس لةسةر نةردى IgG1دا.

 G.M. Edelman : 31ادملن
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تايبةمتةنديية بيؤلؤذيكىيةكانى
ثارضةى Fcى طةردى ئيمؤنؤطلؤبؤلينةكان
 :١ضاال كردنى كؤمثلمان لة رِيَطاى كالسيكةوة: 32
يةكة بة ى كؤمثلمان لة سيستمى كالسيكى  C1qبؤ ناوةندى CH2ى ثارضةى Fcى
نــةردى IgGدا ــةش وةرنــرى هةيــة .بــؤ ضــاال كردنــى بة ــى يةكــةمى كؤمثلمــان،
ثيَويستى بة كؤمثليَكسى ديةتـةن لـة نـةلَ ديةجـ يـان ثـؤليميَرى ديةتـةندا هةيـة،
ضونكة نةردى  IgGبة تةنيايى و بة يَوةى ميَنؤميَر توانايى ئة كارةى نية.
لة نيَوان ثيَن نرووثى ئيمؤنؤنلؤبؤل دا تـةنيا  IgG2 ،IgG1 ،IgMو  IgG3جيـا لـة
 IgG4توانايى ضاال كردنى ثرِؤتينةكانى سيستمى كؤمثلمانيان لـة رِيَطـاى كالسـيكةوة
هةية .هةر ضةند ئة تايبةمتةنديية بؤ لةنيَوبردنى مايكرِؤئؤرنانيشمةكان و هيَنـديَ لـة
كار و كردةوة بيؤلؤييكىيةكان بة قازاجنى خانةخويَية ،بة لة هيَنديَ بواردا كة زؤر
ئةكتي بىَ ،دةبيَتة هؤى زیان نةياندن بة انةكانى تيثى دوو و سـيَ و ثيَـ هيَنـانى
هةستيارييةكى زؤر.

 :٢تىَثةرِبوون لة ويَآلش( :)Placenta
لة نيَو ثيَن نرووثى ئيمؤنؤنلؤبؤل دا تةنيا  IgGدةتوانىَ لة ويَآل ةوة تـىَثـةرِىَ و
باـيَتة نيَــو خــويَنى كؤرثةلــةوة(جن ) .ئـة تايبةمتةنـدييــةى  IgGلــة نواســتنةوةى
بةرنرى لة دايكةوة بؤ كؤرثةكة زؤر نرينطة .لة اليـةكىتـرةوة ،لـة هيَنـديَ بـواريبدا

Activation classical complement Pathway : 32
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دةتوانىَ ئازار بة كؤرثةلة بطةيةنىَ .وة ناتـةبايى نرووثـى خـويَنى سيسـتمى  Rhكـة
دةبيَتة هؤى سةرهةلندانى نةخؤ ى ئيَريؤؤبالستؤزى كؤرثةلة.

 :٣ثيَوةلكان بة ثرِؤتينى "" Aى ميكرِؤبى ئيستافيلؤكؤكى تة ييةوة:
نةردى  IgGدةتوانىَ لة مةوداى ناوةندى  CH2و CH3ى ثارضةى Fcدا ،بـة ثرِؤتينـى
""Aى ئيستافيلؤكؤكةوة بلكىَ .لـة تايبةمتةنـدييـة بـؤ جياكردنـةوةو ثوختـةكردنى
 IgGكةلن وةردةنِدرىَ.

 : ٤ثيَوةلكان بة وةرنرةكانى Fcوة لة رِووكارى خانةكاندا:
نةردى  IgGلة بة ى ناوةندى CH3ةوة بة وةرنرةكانى  Fcلـة رِووكـارى خانـةكانى
ماكرِؤفاي و تاكةخانة و هةروةها لة بة ة ناوةندةكانى  CH2و  CH3بة وةرنرةكـانى
لة رِووكارى خانةكانى Syncytiotrophoblastى ويَآلش ،خرِؤكة هاوتاكان و K cellةوة
Fc

دةلكـيَد .هــةروةها نــةردى  IgGبــة وةرنرةكــانى  Fcلــة رِووكــارى ثــةرِةكانى خـويَد،
ليموةخانةكانى Tو  Bـةوة دةلكـيَد .وا ويَ دةضـىَ ييَرنرووثـى  IgG4لـة مرؤظــدا لـة
رِيَطاى Fcوة بة رِووكارى خانةكانى هؤنرى توت و در تة خانة()Mast cellةوة بلكيَد.
ثارضــةى Fcى ييَرنرووثــةكانى IgGى مرؤظـــ توانــايى ثيَوةنــدى بــة در ــتة خانــةكانى
ضة ــنةكانىتــرى وة بــةراز و مةميوونيشــةوة هةيــة .هــةر بؤيــة بــة  IgGديةتــةنى
هيَؤِؤسيتؤترؤثيكيشى ثىَدةلنيَد.
لــة هيَنــديَ بــواردا تايبةمتةنــدى ثيَوةنــدى ناوضــةى Fcى ئيمؤنؤنلؤبؤلينــةكان بــة
رِووكــارى خانةكانــةوة ،بــة قــازاجنى خانــةخويَيــة وة  ،كـردارى ئؤثسؤنيشاسـيؤن لــة
فانؤسيتةكان بة هؤى IgGةوة يان ثارضة تێت ـكاوةكانى كؤمثلمـان و ،لـة هيَنـديَ
بوارى ديكةشدا بـة زيـانى خانـةخويَيـة ،وة ثيَوةنـدى  IgEبـة رِووكـارى خانـةكانى
هؤنرى توت و در تةخانة لة نةخؤ يية ئاليَريييةكانى ئاتؤثي دا.
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ئيمؤنؤطلؤبؤلينى جى
Immunoglobulin(Ig) G

زۆرتترن رِادةى ئيمؤنؤنلؤبؤلينى لـةش IgGيـة و نشيكـةى  ٥٠تـا  ٧٠لةسـةدى
تـــةواوى ئيمؤنؤنلؤبؤلينـــةكان ثيَـــ ديَنـــىَ .رِادةى سرو ـــتى  IgGلـــة مرؤظيَكـــى
ثيَطةيشتوودا لة هةر  ١٠٠ميلـىلـيؤ سـِِؤ دا نشيكـةى  ١٢٥٠ميلـىنرامـة .كيَشـى
نــةردةيى  IgGنشيكــةى  ١٥٠٠٠٠دالنتؤنــة و هاوكؤلكــةى تانشــ  33يــان يةكــةى
سويَدبيَرط()Svedberg unitةكةى نشي بـة 7Sة .نـاوة كؤنةكانيشـى بـريت لـةγG ،
نلؤبــؤل  ،نامــانلؤبؤل و  .7Sثيَكهاتــةى نــةردةيى ئــة ئيمؤنؤنلؤبؤلينــة لــة دوو
زجنِةى سووكى كاثا يان المبدا و دوو زجنِةى قورسى ناما ثيَ هاتوة .بة ثيَى ئةو
جياوازييانةى كة لة زجنِةى قورسى IgGدا بيندراوة ،لة مرۆڤدا دابـةش كراوةتـة
سةر ضوار ييَرنرووثى  IgG3 ،IgG2 ،IgG1و  IgG4كة بـة زجنـِة قورسةكانيشـيان بـة
رِيش دةلنيَد  1γ، 2γ، 3γو  .4γئة جياوازييانة بريت لة:
ئةلف) جياوازى سـةرةكى جوو نيـان
)mobilitiesدا.

لـة مةيـدانى ئـةليكؤيكى( Electrophoretic

ب) جياوازى لة ثيَكهاتةى كيميايى و ديةجينىيةكانيان.
ج) جياوازى لة تايبةمتةنديية بيؤلؤييكييةكاندا.
د) جياوازى لة كيَشى نةردةكانيان.
) جياوازى هةستيارى بة نيسبةت ئةنشمية هةرسكةرةكانى ثاثـائ  ،ثثسـ و
تريثسينةوة.
ح) جياوازى لة نيوة تةمةن(نيمة عمر) ،ى كردنةوةو كردارى تيَ كان دا.

 : 33ضرير وبو  . Sedimentation coefficientو.
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تايبةمتةنديية بيؤلؤييكييةكانى ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكان لة خشتةى يمارة( ٢ـــ )٣
دا باس كراوة .وا ويَ دةضىَ كة دةرسةدى رِيَاةى هةركا لـة ييَرنرووثـةكانى  IgGلـة
مرؤظة جؤراوجؤرةكاندا كةميَ جيـاوازى هـةبىَ و ـى كردنـةوةى هـةركاميان لـة ييَـر
كؤنؤِؤلنى ثيَكهاتةى بؤماوةيى مرؤظةكة خؤى داية .رِادةى دةرسةدى ييَر نرووثـةكانى
 IgGبة نيسبةت هةموويةوة بة يَوةية:
IgG1
IgG2
IgG3
IgG4

 ٦٠تا %٧٠
 ١٤تا %٢٨
 ٤تا %٨
 ٤تا %./٧

خشتةى  ٢ـــ  :٣تايبةمتةنديية سةرةكىية بيؤلؤييكييةكانى ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكان

نيوة تةمةنى  IgG2 ،IgG1و  IgG4لة مرؤظة ساغةكاندا نشيكـةى  ٢١تـا  ٢٣رِؤي و
لة IgG3دا نشي بة  ٧تا  ٩رِؤية .نيوة تةمةنى  IgGلة نةخؤ ييـة تـوشبووةكـان بـة
دابةزيد يان ناتةواوى نامانلؤبؤل بةرز دةبيَتـةوة تـا نشيـ بـة  ٣٥تـا  ٤٠رِؤي و بـة
ثيَاــةوانةوة لــة نةخؤ ــييــة تــووشبووةكــان بــة ميليــؤ مؤلنتيث ـبَ دادةبــةزىَ و تــا
دةوروبةرى  ١٨رِؤي كة دةكا ،كةوابوو نيـوة تةمـةنى  IgGلةنـةلَ رِيَاةكـةى لـة نيَـو
خويَددا ،ثيَاةوانةى يةكؤيد.
دروست بوونى  IgGلة هةر ضـوار ييَرنرووثـى IgGدا بـة ديى ديةجينيَـ  ،بـة ثيَـى
رِادةى سرو تىيةكةيانة ،بـة زؤر جـار لـة هيَنـديَ بـوارى ثـاتؤلؤييكىدا يـةكيَ لـة
ييَرنرووثةكان زياتر ى دةبيَتةوة .بؤ ويَنة ديةتةنى دية فاكتةرةكانى مـةي كـة ويَ
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دةضىَ لة نةكاو لةنيَو سِِؤ دا دةربكةوىَ زياتر لة ييَر نرووثـى IgG4ة ،ديةتـةنى ديى
ناو زياتر لة ييَر نرووثى  IgG1و  IgG3و ديةتةن بـة ديى هيَنـديَ لـة قةنـدةكان وة
ديَكسؤان IgG2ة .يةكة ديةتةنيَ كة بة يَوةى سرو تى لةنيَو سِِؤمى كؤرثةكانى
تازة لةداي بوودا هةية IgG ،دايكةكةية كة لة ويَآل ةوة تـىَدةثـةرِىَ و رِادةكة ـى بـة
رِادةى  IgGدايكةكةية ،واتة لة نةلَ  IgGدايكةكةىدا يةكسـانة .رِادةى ئـة ديةتةنـة
بة خيَرايى دادةبةزىَ ،ضونكة نيوة تةمةنةكةى نشيكةى  ٢٣رِؤية ،بة بة دواى ئةودا
بةرةبةرة سيستمى بةرنرى كؤرثةكة دةست بة سازكردنى ديةتةن دةكـا .لـة ويَنـةى(
 ٧ـــ )٣دا نؤرِانكـارييـةكانى رِادة جؤراوجؤرةكـانى ئيمؤنؤنلؤبؤلينـةكان بـةر لـةداي
بوون تا سةردةمى مندالنى نيشان دةدات .هةرضـةند تـةواوى ييَـر نرووثـةكانى  IgGلـة
ويَآل ةوة تىَدةثةرِن ،بة  IgG2لة ييَر نرووثـةكانىتـر بـة كـاوةخؤتر تـىَدةثـةرِىَ و
نرينطـــييةكة ـــى تـــا ئيَســـتا رِوون نةبؤتـــةوة .لـــةنيَو ييَـــر نرووثـــةكانى ئـــة
ئيمؤنؤنلؤبؤلينةدا IgG4 ،توانايى ضاال كردنى كؤمثلمانى نيـة ،بـة
نرووثةكانىتر بة تواناترة و بةرةبةرة  IgG1و IgG2يب الوازتر دةبد.

لـة تـةواوى ييَـر

ديةتةنى  IgGجيا لة سِِؤ لـة دةردراوةكـانى نيَـوةوةى لـةش وة ـلةى دڕکە
پەتت  ،لةى نيَو بؤ ايى ضاو ،لةى ئامنيؤتي  ،لةى سينؤظيالَ ،ـلةى ثـةردةى
سى و لةى هةناوثؤ يبدا زياترينة .رِادةى دةيةتةنى  IgGلـة دةورةى ظةترِسـينى
نةخؤ ــــىيــــةكان ،نةخؤ ــــييــــة دريَاخايةنــــةكان ،34هةوكردنــــةكان(التهابــــات)،
نةخؤ ييةكانى جةرط و هةروةها لة ثةرضةكردارة بةرنرييةكانى لةش بـة دواى
لة سِِؤ دا رِيَاةكةى بةرز دةبيَتةوة.

 : Chronic : 34مشمد ،كرِؤني  ،دريَاخايةن ،كةونار ،كةظنار ،بنةسيى بووى .و.
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ويَنةى ٧ـــ :٣رِادةى ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكانى
كؤرثةلة و ساوا.

بةرزبوونةوةى  IgGتايبةتى بة ديى ديةجينيَـ بـة بـىَ بـوونى  ،IgMبـة نيشـانةى
ثــاريَشراوى ثيَشــووية .بــؤ ويَنــة ئةنــةر ئــافرةتيَكى دوونيــان لــة نــةلَ نةخؤ ـيَكى كــة
سووريَاةى ئةلنمانى 35نرتبىَ ،ثيَوةندى هةبىَ و دواى حةوتووية تاقيكارى سووريَاةى
ئــةلنمانى ئــةجنا بـدا ،بــوونى  IgGبــة ديى ســووريَاةى ئـةلنمانى لــةنيَو سـِِؤمى ئــة
ئافرةتةدا بة نيشانةى ثاريَشراوى ثيَشوويةتى بة ديى ئـة ظايرؤسـة و جيَـى نيطـةرانى
نية .لة نةخؤ ى مؤلنتيثبَ ئيسكليَرِؤسيسدا 36بةرزبوونةوةى  IgGلةى دڕکە پەت
دةبينرىَ.
لةنيَو ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكاندا ،نووسةكى( IgG3 )Viscosityو  IgMلة نرووثةكانىتر
زياترة .كةوابوو لة ناماثاتىيةكانى مؤنؤنلؤنالَدا كة رِيَاةى هةر كاميان بايَتة سةرىَ،
ئالنؤزييةكانى 37سيندرؤ و زيادبوونى نووسةكيب دةبيندرىَ.

 :Rubella : 35سـرخجة ،سـووريَاةى ئالنمـانى( . )German measlesبـة ناوانـةش هـاتوة وة  " ،سرخاـة،
سرخشة ،سرخاة " .و.
 Multiple Sclerosis : 36مول تيثب اسكلروزيش /اسكلروسيس  ،ئة نةخؤ يية كة  MSيشى ثىَدةلنيَد .و.
 :Complication : 37عهههواو

 :ماكـــةكانى نةخؤ ـــى ،ئـــالنؤزىيـــةكان ،بةرةيةنطـــةكان ،ئالنؤزكـــارىيـــةكان،

ئاويَتةبوونةكان ،بةرةيةنط ،ماكةكان .و.
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دابةزينى رِێژەى  IgGبة نشتى و ييَـر نرووثـةكانى بـة ـيَوةيةكى بؤمـاوةيى يـان
تايبـــةتى(اكتســـابى) ،دةبيَتـــة هـــؤى ســـةرهةلندانى هةوكردنـــة بةردةوامـــة ضـ ـلنكى و
ظايرؤســييــةكان .ضــونكة رِادةى ييَــر نرووثــةكانى IgG3 ،IgG2 ،و  IgG4بــة نيســبةت
IgG1ةوة زؤر كــةمؤة ،كــةوابوو ئةنــةر شتتیکردنەوەی رِادةى ييَــر نرووثــةكانى
سـةرةوة جيـا لــة  IgG1كـة يـان هــةر نـةبد ،لـة رِيَطــاى ئةنـدازنرتنى رِيَـاةى نشــتى
IgGوة ،ديارى ناكرىَ .بة هؤى دابةزينى فيشيؤلؤييكى رِێژەى  IgGلة كؤرثةكانى  ٢تا
 ٦مانطــةدا و هيَنــديَ جــاريب وةدواكــةوتنى شتتیکردنەوەی ئــة ئيمؤنؤنلؤبؤلينـة
تاكوو تةمةنى  ٢سالنى و بـةرةويوورتريب ،زيـادبوونى هـةوكردنى ثـةردةى ميَشـ بـة
ميكرِؤبـى هيَمؤفيلؤسـى ئــةنولؤئانشا( )H.influenzaeو مردنـى كتـوثرِ لــة تةمـةنى ئــة
كؤرثانةدا باوة .ويَ دةضـىَ بـة هـؤى ناتـةواوى لـة شتیکردنەوەی يـة يـان ضـةند
نرووثــى ئيمؤنؤنلؤبــؤل يــا بــة هــؤى لةدةس ـتدانى ثرِؤتينــةكانى خويَنــةوة IgG ،و
نرووثةكانى ديكةى ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكانى نيَو سـِِؤميب دابـةزن .ثرِؤتينـةكانى خـويَد
لة نةخؤ ييانةى خوارةوةدا دادةبةزن:
1: Nephrotic syndrome.
2: Protein lossing enteropathy.
3: Hypercatabolism, e.g. Wiskott-Aldirch syndrome and Myotonic
dystrophy.
4: Severe bleeding.
5: Burning.

زؤر جــار ويَ دةض ـىَ ســةرةرِاى بةرزبوونــةوةى رِادةى نامانلؤبؤلينــةكانى س ـِِؤمى
خـــويَد ،هةوكردنـــة بةردةوامـــة ضـــلنكييـــةكانيب ببينـــدريَد ،وة نةخؤ ـــييـــة
خؤبــةرنرييــةكان(اتــوامينى) و ناماثــاتييــةكانى مؤنؤكلؤنــالَ .لــة جــؤرة بوارانــةدا،
شیکردنەوەی ديةتةنة تايبةتىيةكان ناتةواون و ليَدانى هيَنديَ لة كوتانةكانى وة
دةردةكؤثان ،نابيَتة هؤى دروست بوونى ديةتةنى ديةكةى.
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ئيمؤنؤطلؤبؤلينى ئا
Immunoglobulin (Ig) A

نةردةكانى  IgAلةنيَو سِِؤ دا بة يَوةى مينؤميَر و كيَشى نةردةكة يان نشي بة
 ١٦٠٠٠٠دالنتؤنــة .ثيَكهاتــةى نةردةكــةيان لــة دوو زجنــِةى قورســى ئالنوــا و دوو
زجنــِةى ســووكى كاثــا يــان المبــدا دروســت بــووة .ثؤليميَرةكــانى  IgAلــة دةردراوة
دةرةكييةكانى لةش دان و بة رِادةيةكى لة دوو زياتر و لة سىَ و ضوار نةردةش كةمؤ
ثيَ هاتوون .نشيكةى  ١٥تا  ٢٠لةسةدى تةواوى ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكانى نيَو سِِؤ لـة
 IgAثيَ هاتوون و لة دواى  IgGزيـاتريد رِادةى ئيمؤنؤنلؤبؤلينـةكان لـةنيَو سـِِؤ دا
لةخؤ دةنرن .رِادةى ئة ئيمؤنؤنلؤبؤلينانة لة هةر  ١٠٠ميلىلـيؤى سـِِؤمى مرؤظـة
رِةسيوةكاندا نشيكةى  ١٥٠ميلىنرا و نيوة تةمةنيشيان  ٦تا  ٧رِؤية.
بة ثيَى ثيَكهاتةى زجنِةى قورسـى ئالنوـا ،لـة مترۆڤدا دوو ييَـر نرووثـى  IgA1و
 IgA2دؤزراوةتةوة .بة ثيَى نيشانة بؤماوةيييةكان ييَر نرووثى  IgA2دابةش دةكريَتـة
سةر دوو نرووثـى ) IgA2m(1و ) .IgA2m(2يـةكيَ لـة جيـاوازييـة سـةرةكييـةكانى
نةردةى ) IgA2m(1لة نةلَ ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكانى ديكةدا ئةوةية كة ئـة نةردةيـة لـة
نيَوان زجنِة قورس و سووكةكةىدا ثيَوةندىية دوانةى سولويدي نيـة و لـةباتى ئـةو،
ئةو ثيَوةندىيةى لـة نيَـوان دوو زجنـِةى سـوو دا هةيـة .كـةوابوو زجنـِة قـورس و
سووكةكانى تةنيا بة هؤى ثيَوةندىية ناهاوبة ةكانى ئة نةردةيةوة ثيَكةوة لكـاون.
رِادةى قةنــــــدى ييَــــــر نرووثــــــى  IgA2لــــــة  IgA1زيــــــاترة ،بــــــة قةنــــــدى
 N.Acetylgalactosamineوة منوونة تةنيا لة ييَـر نرووثـى  IgA1و هـةروةها IgDدا
هةيــة .نشيـ بــة  ٧٥تــا  ٩٣لةســةدى تــةواوى IgAى نيَــو سـِِؤ لــة جــؤرى  IgA1و
ئةويؤى لة جؤرى IgA2ية .لـة نةخؤ ـى دريَاخايـةنى تـاى مالنتـادا IgA ،تايبـةتى بـة
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ديى ميكرِؤبى برِؤسيَلال لةنيَو سِِؤ دا دةضيَتةسةرىَ( بؤ رِوون كردنةوةى زيـاتر ،ضـاو
لة بة ى تاقيكاريى رِايت بكة).
بـــة دواييانـــة دةريـــان خســـتووة ئەگەر كؤرثةلـــة توو ـــى ضـــلنكى زنمـــاكى
تؤكسؤثالمسؤز ببـىَ ،دةتـوانىَ لـة حـةوتووى بيسـت و ضـوارةمى سـكثرِىدا ،جيـا لـة
 IgA ،IgMتايبــةتى بــة ديى ديةجينــى رِووكــارى ت ـا خانــةيى  T.gondiiبــة ن ـاوى
P30يب ساز بكا .يةكيَ لة كيَشةكانى ناسـينةوةى تـووشبـوون بـة تؤكسـؤثالمسؤز،
بوونى تيؤى بةرزى  IgGبـة ديى ئـة تـا خانةيـة لـةنيَو مرؤظـةكانى كؤمـةلنطا دايـة.
هةرضةند دةركةوتنى  IgMلةنيَو سِِؤ دا بـة مانـاى دةسـت ثـيَكردنـى نةخؤ ـىيـة،
بة تاقميَ لة مرؤظةكان دةتواند بة ضةنديد مانط يا سـالَ دواى تـووشبوونيـان بـة
يةكة ضلن  IgM ،ساز بكةن وة نةخؤ ـيى تـاى مالنتـا .لـة قؤنـاغى تـووشبـوون بـة
تؤكســؤثالمسؤزى تايبــةتىدا ،ديةتــةنى  IgMو هــةروةها IgAى تايبــةتى ،تةقريبــةن
ثيَكةوة دةست بة بةرزبوونـةوة دةكـةن ،بـة زؤرتـريد تـيؤى  IgAبـة دواى IgMدا
دةردةكــةوىَ و لــةويب زووتــر دةســت بــة دابــةزيد دةكــا ،لــة حالنيَ ـ دا لــة قؤنــاغى
دريَاخايـــةنى نةخؤ ـــييةكـــةدا IgA ،نابينـــدرىَ .دةبـ ـىَ لـــةوة وريـــا بـ ـ كـــة لـــة
تؤكســؤثالمسؤزى زنمــاكىدا ،هةميشــة  IgMلــة كؤرثــةكانى ييَــر هة ــت حــةوتوودا
نابيندرىَ و تةنيا لة  ٦١ــ  ٥٠لةسةدى ئةو بوارانة دروست دةبـىَ ،بـة لـة  ٩٥ـــ
 ٧٥لةسةدى بوارةكانداIgA ،ى تايبةتى ى دةبيَتةوة .كةوابوو ثيَشنيار دةكرىَ كـة
بــؤ ناســينةوةى ضــلنكى زنمــاكى تــووشبــوون بــة تؤكســؤثالمسؤز لــة كؤرثةلــة و
ساوا()Comgenitalدا و هةروةها ئةو ثيَنةيشتووانةى كـة بـة دواييانـة تـووش بـوون
( ،)Recently aquiredثيَداضـوونةية بـة  IgMو  IgAتايبـةتىيةكـةياندا بكريَتـةوةو
تاوتوىَ كريَد.
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دةردراو( :)Secretory(S) IgA

هــةروة كــة  IgGزيــاتريد رِادةى ئيمؤنؤنلؤبــؤلينى نيَــو س ـِِؤ و دةردراوةكــانى
نێوةوةى لـةش ثيَـ ديَنـىَSIgA ،يـب لـة دةردراوةكـانى دةرةوةى لـةشدا زؤرتـريد
رِادةى هةية .لة ويَنةى( ٨ـــ  )٣رِادةى نرووثة جؤراوجؤرةكانى ئيمؤنؤنلؤبـؤل  ،لـة
دةردراوةكــانى نێتتوةوةو دةرةوةى لــةشدا تــاوتوىَ ك ـراون .رِادةى ئيمؤنؤنلؤبــؤلينى
 SIgAلـــة ـــلةكانى فرميَسـ ـ  ،لـــووت ،ليـ ـ  ،بـــؤرِى هـــةوا ،بؤرياـــكةكانى هـــةوا،
ية (كلسؤو ) ،ِ ،رِؤؤلنةى ضووكة ،توورةكةى زراو ،38ميـش ،دةردراوةكـانى زىَ و
ثرِؤستات ،لة نرووثةكانى ديكة زياترة .ويَ دةضىَ رِؤلنى سةرةكى بوونى رِادةى زيادى
 SIgAلــة دة دةردراة دةرةكــييــةكانى لــةشدا بــة خــاترى ثيَشــطِى لــة هيَر ــى
مايكرِؤئؤرنانيشمــةكان و فاكتــةرة دةرةكــييــةكان بــؤ نێتتوةوةى لــةش لــة رِيَطــاى
لينجة(خمها )وة بـىَ كـة ثيَـىدةلنـيَد دةرهاويشـتةى بـةرنرى( .)Immune exclusion
هةرضـــةند رِادةيـــة لـــة ئيمؤنؤنلؤبؤلينـــةكانى نيَـــو ســِِؤ دةضـــنة نيَـــو دةردراوة
دةرةكــييــةكانى لة ــةوة ،بــة يمارةيــةكى بةرضــاوى ثالمسةخانــة 39لــة ناوضــةى
"الميناى ثروثريا"( ،)Lamina propriaلينجى كؤئةندامةكانى هةناسة و هةرسدا هةن
كـة لـة ـويَنانةدا ئيمؤنؤنلؤبؤلينـةكانى  IgM ،IgG ،SIgAو  IgEشتی دەبتوەوەو
دةردةدريَــد .يمــارةى ئــةو خانانــةى كــة بةرثرســى شتتیبوونەوەی  IgAو  IgGلــة
ناوضــةى ليــن دان بــةرِيش نيســبةتى بيســت بــة يةكــة ،لــة حالنيَ ـ دا ئــة نيســبةتة لــة
فؤليكؤلةكانى رِييَنة لةنواوييةكان و سثبَدا ،ية بة سيَية.

 : 38صورا  .Gall Bladderو.
 Plasma cells : 39ثالمسوسيت .و.
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ويَنةى  ٨ــ :٣نيسبةتى ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكان لة دةردراوةكانى نێوخؤ و دةرةوةى لةشدا.

ثيَكهاتةى طةردى IgAى دةردراو:
بة ى زياترى  SIgAلة دةردراوة دةرةكييةكانى لةشدا لة دوو نـةردى ميَنـؤميَرى
 Dimer IgAثيَ هاتووة كة بريتىيـة لـة دوو ثارضـة نةليكؤثثتيـدى زيـادى بـة نـاوى
زجنـِةى ثيَوةنـدى(  )J.Chainو ثارضـةى دةردراو(.)Secretory component = SC
زجنــــِة قورســــةكانى نةردةيــــةكى  SIgAهــــةموويان ئالنوــــا و تــــةواوى زجنــــِة
سووكةكانيشيان كاثا يان المبدان .هةرضةند زجنـِةى ثيَوةنـدى لـة نةردةيـةدا وة
هى  IgMنية ،بة لة يَوةى ئةو دةضىَ .زجنِةى ثيَوةندى و ثارضـةى دةردراو بـة
هؤى ثيَوةندىية هاوبة ة دوانةكانى سولويدى و ناهاوبة ةكانى بـة نـةردةوة لكـاون.
ثارضــةى دةردراو وة فةنــةريَ دةوروبــةرى ناوضــةى Fcى لــة نــةردةى SIgAدا بــة
ـيَوةى بازنةيــة دةورى داوةو لــة خــؤى نرتــووة .كيَشــى نــةردةيى  SIgAدامييَ ـر،
 ٣٩٠٠٠٠دالنتؤن و هاوكؤلكةى تانشينةكة ى 11Sة (ويَنةى  ٩ـــ .)٣
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قؤناغةكانى شىبوونةوةى IgAى دةردراو:
قؤناغةكانى ىبوونةوةى  SIgAلة ناوثؤ ى لةش(بؤ ويَنة لة ناوثؤ ـى رِؤؤلنـة)دا
بة يَوةى خوارةوةية:
 :١نـــةردة پۆلىمێرەكتتتانى  IgAلـــة نـــةلَ زجنـــِةى ثيَوةنـــدى بـــة هـــؤى
ثالمسةخانــةكانى ناوضــةى المينــاى ثرِؤثريــاوة ــى دةبيَتــةوةو لــةنيَو ــلةى نيَــوان
انةكان( )Interstitial fluidدا دةردةدريَد.

ويَنةى ٩ــ :٣ثيَكهاتةى نةردةى IgAى دةردراو.

النى كة دوو نةردةى ميَنؤميَرى  IgAلة

نةلَ دوو زجنِةى ثيَوةندى و ثارضةى دةردراوIgA ،ى دةردراو ثيَ ديَند .كؤتاييةكانى كةربؤكسيلى
زجنِةكانى ئالنواى دوو نةردى  IgAبة هؤى ثيَوةندىية دوانةكانى سولويدىيةوة ثيَكةوة لكاون .زجنِةى
ثيَوةنديب بة هؤى ثيَوةندىية دوانةكانى سولويدىيةوة بة سةراوسةرى زجنِةى ئالنوا ،بة نةردةيةكى
IgAيةوة لكاوة .ثارضةى دةردراو لة ثيَن ناوةند ثيَ هاتووة.

 :٢هةرضةند بة رِوالنةت نةردة ثؤليميَرةكانى  IgAدةتـواند بـة سـانايى بـةرةو الى
رِؤؤلنة يا سوورِانى خويَد جبوولنيَد ،بة ويَ دةضىَ زؤربـةى ئـة نةردانـة لـة ئاكـامى
فاكتةرةكانى يميؤتاكتيكى رِووكة ة خانةكان()Epithelial cellsةوة بـةرةو كـةنالنى
رِؤؤلنة باد.
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 :٣ثارضـــةى دةردراو( )SCبـــة هـــؤى رِووكة ـــة خانـــةكانى دةردراوى جـــؤرى
لينجةوة( )Serous – typeلة رِؤؤلنةدا ساز دةبد و لة رِووكارى ئة خانانةوة بة نـاوى
نـةردى  Poly-Ig receptorختۆ دەردەخەن .ئـة نةردةيـة بـة ـيَوةى وةرنـر بـؤ
زجنِةى ثيَوةندى لة رِووكارى نيَوةوةى رِووكة ة خانةكاندا كار دةكا و بة
ثؤليميَرى  IgAبة خانةكةوة دةلكىَ.

يَوةية

 :٤نةردة ثؤليميَرةكانى  IgAبة دواى ثيَوةلكانيان بة رِووكة ة خانةكانةوة بةرةو
نيَوةوةى خانة دةبردريَد( )Endocytosisو ثارضةى دةردراو بـة ـيَوةى ثيَوةنـدييـة
هاوبة ــةكان و هــةروةها ناهاوبة ــةكانةوة ثيَــوةى دةلك ـىَ و دواتــر نــةردةى ك ـاملنى
 SIgAلة رِووكارى كةنالنى رِؤؤلنةدا دةردةدرىَ( ( )Exocytosisويَنةى  ١٠ـــ .)٣
كةوابوو يةكة  ،ى بوونةوةى  SIgAبـة هـؤى دوو خانـةى جؤراوجـؤرةوة ئـةجنا
دةدرىَ و دووهة  ،ى بوونةوةى ثارضـةى دةردراو لـة ـى بوونـةوةى  IgAجيايـة و
سةربةخؤ ى دةبيَتةوة .ئةو نةخؤ انةى كة  IgAتـةواويان بـؤ ئةنـدازةنِى لـة نيَـو
سِِؤ دا نية ،لة دةردراوة دةرةكييةكانياندا بـة ـيَوةى ئـازاد ثارضـةى دةردراو بـة
دةست دەکەو  .هةروةها بة يَوةيةكى ئازاد رِيَاةيةكى بةرضاوى ثارضـةى دةردراو
لة دةردراوة دةرةكييةكانى مرؤظة ساغةكاندا هةية.

ويَنةى ١٠ـــ :٣قؤناغة جؤراوجؤرةكانى سةنتيَشى IgAى دةردراو.

78

بنةما و ليَكدانةوةى تاقيكارىية سيَرِؤلؤجىيةكان

رِؤلَى بيؤلؤذيكى ثارضةى دةردراو:
ئةو بةلنطانةى هةن ،دةري دةخةن كة كارى ثارضةى دةردراو ثاراستنى نةردة ثؤىل
ميَرةكــانى IgAيــة كــة لــة ئاكــامى كاريطــةرى ئةنشميــة هــةرسكــةرةكان لــة دةردراوة
دةرةكييةكانى لـةش وة كؤئةنـدامى هـةرس و ئةنشميـة دةردراوةكـان لـة بـاكؤييـة
نيشتةجيَكان لـة ناوثؤ ـى لـةش دايـة .كـاريَكى ديكـةى ثارضـةى دةردراو ثاراسـ و
ســــةقامطِكردنى ثيَكهاتــــةى نــــةرديى ييَــــر نرووثــــى ) SIgA2m(1لــــة دةردراوة
دةرةكــييــةكانى لــةش دايــة ،ضــونكة ئــة ئيمؤنؤنلؤبؤلينــة ثيَوةنــدىي ـة دوانــةكانى
سولويديى نيَوان زجنِةى قورس و سووكى نية و بة بىَ بوونى ثارضةى دةردراو زؤر بة
سانایی لة اليةن ئةنشمية هةرسكةرةكانةوة ي دةبيَتةوة.
تويَاينــةوةكان دةريــان خســتووة تاقميَ ـ لــة بــاكؤييــة نةخؤ ــىهيَنــةرةكان لــة
رِووكــارى ليــن دا ،ئ ـةنشامييَ بــة ن ـاوى ثرِؤتيَئــازى ئا(ثروتئــاز  )Aدةردةدةن كــة ب ـة
يَوةيةكى تايبةتى كاريطةرى لةسـةر ثيَوةنـدييـةكانى ناوضـةى لـؤالى نـةردى IgA1
دادةنىَ و ي دةكاتةوة .ئة ثيَوةندييانة لة نةردةى IgA2دا نية و وا ويَ دةضـىَ كـة
ئة ئةنشامية لةسةر ئة نةردةية كاريطةرى دانةنىَ .لة ويَنـةى ئـةو بـاكؤييانـةى كـة
ئــــة ئةنشميــــة دةردةدةن ميكرِؤبــــى هؤكــــارى ســــووزةنة  ،40ســــؤيَثتؤكؤكى
ســانطويس( )S.sanguisهؤكــارى رِزيـد و داخــورانى ددانــةكان ،ميكرِؤبــةكانى هؤكــارى
ســىيةســؤ )Haemophilus influenzae, Strp.pneumoniae(41و ميكرِؤبــى هؤكــارى
هــةوكردنى ثــةردةى ميَشـ ( )N.meningitidisدةكــرىَ نـاو بـةريد .لةوانةيــة هؤكــارى
هيَر ى ئـة ميكرِؤبانـة بـؤ ناوثؤ ـةكانى لـةش سـةرةرِاى بـوونى ديةتـةنى  SIgAلـة

 : 40سوزا  :Neisseria gonorrhoeaeسووزةنة  ،سيالن ،نؤنؤريا ،و.
 Pneumonia : 41ثنومونى .و.
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رِووكارى ناوثؤشدا ،هةر بوونى ئةو ئةنشامية بىَ .هـةروةها بـوونى رِيَاةيـةكى كـةمؤى
 IgA1بة نيسبةت IgA2وةوة لة دةردراوةكان لة بـةراوردكردنى لـة نـةلَ سـِِؤ دا ،ويَ
دةضىَ بة هؤى بوونى ئةو ميكرِؤبانەوە لة دةردراوةكـاندا بـىَ كـة رِيَاةيـة لـة IgA1
ى دةكةنةوة.
کەم و کوڕیەکانی كەمى يان نەبوونى :IgA
نةبوون يا كـة بـوونى هةلنبـااردن يـا تـا كـةوتووى ،Selective IgA Deficiency
باوتريد ناتةواوى ئيمؤنؤلؤييكيية كة ئةنةر لة هةر  ١٠٠ميلىلـيؤى سـِِؤ دا كـةمؤ
لة  ٥ميلىنرا بىَ ،وة ناتةواوى دةيميَردرىَ .لة رِاثؤرتة جؤراوجؤرةكـاندا ،لـةنيَوان
هةر  ٤٤٠تا  ٨٨٠كةس ،يةكيان كةمايةسى IgAى هةية .نشيكةى  ٥٠لةسةدى ئـة
كةسانة بة رِوالنةت بة سالنداضووةكاند ،بة ئةوانيؤ ئامادة و رِيَخؤ كةرى نةخؤ يية
جؤراوجؤرةكاند كة هيَنديَ لة نةخؤ ييانة بريت لة:
 )١ضلنكة كتوثرِ و درِيَاخايةنةكانى نِفان(سينوس) و سىيةكان.
 )٢نةخؤ ـــييـــة ئـــاليَريييـــةكانى ئاتؤثيـ ـ بـــة تايبـــةت بـــة نيســـبةت مـــاددة
خؤراكييةكانةوة.
 )٣ضلنكةكانى كؤئةندامى نةدة و رِؤؤلنةكان.
 )٤نةخؤ يية خؤبةرنرييةكان(اتوامينى).
 )٥بة يَ لة وةرةمةكان.
تيَكردني خويَنى تةواو و نامانلؤبؤل لة جةستةي ئةو كةسـانةى IgAيـان نيـة،
دةتوانىَ كاردانةوةى مةترسى و كو ندةى بەدواوە بىَ.
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ئيمؤنؤطلؤبؤلينى ئيَم
Immuniglobulin(Ig) M

نــةردى  IgMنــةورةتريد ئيمؤنؤنلؤبــؤلينى لة ــة كــة كيَشــى نةردةكــةى نشيكــةى
 ٩٧٠٠٠٠دالنتؤن و هاوكؤلكةى تانشينةكة ى 19Sة .نشي بة  ١٠لةسةدى تـةواوى
ئيمؤنؤنلؤبؤلينـــةكانى نيَـــو ســِِؤ لـــة  IgMثيَــ هـــاتووة .نـــاوة كؤنـــةكانى ئــة
ئيمؤنؤنلؤبؤلينة بريت لـة γM ،نلؤبـؤل  19s ،نامـانلؤبؤل و نامامـاكرِؤنلؤبؤل .
هةر نةردةيةكى  IgMثيَ هاتووة لة  ٥يةكة ثيَكهاتةى ميَنؤميَرى تةواو وة يـة كـة
هةر كاميان كيَشى نةردةكةى  ١٨٠٠٠٠دالنتؤنة .كةوابوو هةر نةردةيةكى  IgMث َي
هاتووة لة  ١٠زجنـِةى قـورس بـة نـاوى ميـؤ( )μو  ١٠زجنـِةى سـووكى كاثـا يـا
المبــدا .ئــة  ٥يةكــة ثيَكهاتــةيىيانــة ثيَكــةوة بازنةيــة ســاز دةكــةن كــة ب ـة هــؤى
ثيَوةنــدىيــة دوانــةكانى ســولويدى نيَــوان زجنــِة قورســةكانةوة ثيَكــةوة لكــاون و
يةكةيــةكى  ٥دانــةيى( )Pentamerثيَ ـ ديَــند .هــةروةها نــةردى  IgMزجنِةيــةكى
ثؤىلثثتيدى زۆرى بة ناوى زجنـِةى

ثيَوةنـدى(chain

 )Joiningيـا ( )J.chainهةيـة

(ويَنةى  ١١ـــ .) ٣

بة دوايىيانة جؤرة IgMيَ لة مرؤظـ و مش دا دؤزراوةتةوة كة بة هؤى B-cellةوة
ى دةبيَتةوةو لة  ٦يةكة ثيَكهاتـة ثيَـ هـاتووةو ناويـان نـاوة هيَطشاميَـرى ئـاى جـى
ئيَم( .)Hexamer IgMبة رِوالنةت ئة جؤرة IgMة زجنِةى ثيَوةندى( )J.chainنية و
توانــايى ضــاال كردنــى ثرِؤتينــةكانى ـيَوةى كالســيكى سيســتمى كؤمثلمــانى ٢٠
بةرامبةر لة IgMى ثيَنتاميَر زياترة.
نةردى ثيَنتاميَرى  IgMبة نيسبةت مـاددة بووييَنـةرةوةكانى وة " ٢ـــ مركـاثتو
اتانول" لة IgGدا هةستياريييةكى زياترى هةية و لة خةستايييةكى دياري كراوى ئـة
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ماددةيــةدا ــى دةبيَتــةوةو نــاتوانىَ لــة نــةلَ ديةج ـ دا كــؤمثليَكس ثيَ ـ بيَن ـىَ .لــة
تاقيكــارييــة س ـيَرِؤلؤيييــةكاندا بــؤ جياكردنــةوةى  IgGلــة تايبةمتةنــديييــة كــة نل
وةردةنرن وة تاقيكارى  2ME – Wrightبؤ دةست نيشـان كردنـى نةخؤ ـيى تـاى
مالنتاى دريَاخايةن .نةردةكانى  IgMلة دةردراوةكـاندا جيـا لـة زجنـِةى ثيَوةنـدى،
خاوةنى ثارضةى دةردراويشـة كـة هـةر وة SIgAى دةردراو دروسـت دةبـىَ .ضـونكة
 ١٠ IgMناوضةى Fabى هةية كة هةركاميان بة ئيَثىتؤثيَكةوة دةلكـىَ ،ديـارة دةبـىَ
بارنةكةى  ١٠بىَ ،بة لـة كـردةوةدا بـة ثيَـى ثيَكهاتـةى ديةجينةكـةى لـة هيَنـديَ
بواردا بارنةى  ٥ IgMو زؤر جاريب ١٠ية .نةردى  IgMناضةى لؤالى نية.

ويَنةى ١١ـــ :٣ثيَكهاتةى نةردى .IgM

نــةردى  IgMتوانــايى ئــةكتي كردنــى سيســتمى كالســيكى كؤمثلمــانى لةنــةلَ
ديةج ـ دا بــة ـيَوةى كــؤمثليَكس يــا ثــؤليميَر لــة ناوضــةى Fcدا هةيــة .ويَ دةض ـىَ
بةرثرسى ئة كارة ناوةندى CH3ى زجنِةى قورسى ميؤ( )μبىَ ،بة تةنيا هيَنـد َي
لــة يةكــة ثيَكهاتــةكانى  IgMتوانــايى ئــةكتي كردنــى كؤمثلمانيــان هةيــة و تــةواوى
يةكةكان ئة تايبةمتةندييةيان نية .نةردةى  IgMبة ثيَى جـؤرى ئؤليطؤسـاكاريديَكى
كة هةيةتى لة هيَنديَ لة ثةرتووكةكاندا دابةش كراوةتة سةر  ٢ييَـر نرووثـى  IgM1و
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 .IgM2رِادةى سرو تى  IgMلة مرؤظيَكى رِةسيو لة هةر  ١٠٠ميلـىلـيؤى سـِِؤ دا
نشيكةى  ١٠٠ميلى نرامة و نيو تةمةنةكة ـى نشيـ بـة  ٥رِؤية .زجنـِةى ثيَوةنـدى
تةنيا لة نةردة ثيَنتاميَرةكانى  IgMو ثـؤليميَرى IgAدا هةيـة .كيَشـى نـةردةيى ئـة
نةليكؤثرِؤتينة نشيكةى  ١٥٠٠٠دالنتؤنة و بة هؤى ئـةو ثالمسةخانانـةى كـة  IgMيـا
ثؤليميَرى  IgAساز دةكةن ،دروست بووةو بةر لة ضوونةدةرةوةى نـةردة لـة خانـةدا
ثيَوةى دةلكىَ .زجنِةى ثيَوةندى بة هؤى ثيَوةندىية هاوبة ة دوانـةكانى سـولويدى
و ،هــةروةها ناهاوبة ــةوة بــة ناوضــةى Fcى نــةردى IgMةوة لكــاوة .ويَ دةضــىَ
زجنِةى ثيَوةندى ،ئاسانكارى بؤ ثؤليميَريشاسيؤنى نةردة بكـا و ثيَكهاتـةى نـةردةى
ئيمؤنؤنلؤبؤلينيب سةقامطِ دةكا .هةر ضـةند بـة رِوالنـةت بـؤ ثؤليميَرةبـوونى  IgAو
 ،IgMزجنِةى ثيَوةندى ثيَويستة ،بة ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكانى ثؤليميَر لة تاقميَـ لـة
نيانلةبةرة ئاوييةكان 42و IgMى هيَطشاميَر لة مرؤظدا زجنِةى ثيَوةندييان نية.
 IgMيةكــة ديةتةنيَكــة كــة بــة ديى هــةر ديةجينيَ ـ لــة لــةشدا دروســت دةب ـىَ،
كةوابوو ئةندازةنرتنى  IgMلـة نةخؤ ـييـةكاندا نرينطـييـةكى زؤرى هةيـة ،ضـونكة
بةرزبوونـــةوةى يـــا دةركـــةوتنى IgMى تايبـــةتى لـــةنيَو ســـِِؤ دا بـــة نيشـــانةى
نةخؤ ييةكى نويَية.
رِێژەى  IgMى نيَو سِِؤ لة نةخؤ يانةى خوارةوةدا بةرز دةبيَتةوة:
 :١ماكرِؤنلؤبؤلينيَميــاى والندنش ـؤِؤ

WaldenstrÖm,s Macroglobulinemia (M-

)Component

 :٢تريثانؤزؤمياز

Trypanosomiasis

 :٣ئةكتينؤميكؤز

Actinomycosis

 :٤بارتؤنيَلؤز

Bartonelosis

 : 42آبزيان :دةريا يييةكان ،نيانلةبةرانيَ كة لة ئاودا دةييد .و.
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Malaria

 :٦مؤنؤ نؤكليَئؤزى ضلنكى

Infectious mononucleosis

 :٧هيَنديَ بابةتى تايبةتى لة ناتةواوى بـةرنريي كـة تـةنيا  IgMبـةرز دةبيَتـةوةو
هؤكارةكةى كنيَتىية.
ئةنةرى دابةزينى  IgMلة نةخؤ يانةى خوارةوةدا:
 :١ئانامانلؤبؤلينيَميا

Agammaglobulinemia

 :٢هيَنــديَ لــة ئــالنؤزييــةكانى ليموــؤثرِؤليوراتي

Certain Lymphoproliferative

disorders

 IgGو myeloma) IgA

 :٣مايلؤماى
 :٤ديس نامانلؤبؤلينيَميا

)IgG and IgA

Dysgammaglobulinemia

 :٥ئاثآلزى ليموؤئيدى
ئيمؤنؤنلؤبؤلينى  IgMلة ويَآل ةوة تىَثةرِ نابىَ و بة يَوةى سرو تى  ٥رِؤي دواى
Lymphoid aplasia

لةداي بوون لةنيَو سِِؤمى كؤرثةكةدا هةية و رِيَاةكـةى ديـارى دةكـرىَ .رِيَـاةى
لة خويَنى ثةتكة ناوكى ئةو كؤرثانةى كة لة زنمانةوة ضلنكيان لةنةلنة ،ضوونةسةريَكى
IgM

بةرضاوترى لة بةراورد لة نةلَ خويَنى كؤرثة سرو تىيةكاندا هةية .رِيَـاةى سرو ـتى
 IgMلة خويَنى ثةتكة ناوكى كؤرثةيةكى سرو تى لة هةر  ١٠٠ميلىلـيؤى سـِِؤ دا
نشي بة  ١٦ميلىنرامة كة لة نيَوان  ١٣تا ٢٢دا بـةرز و نشمـى هةيـة .ئةنـةر رِيَـاةى
IgMى خويَنى ثةتكة ناوكى كؤرثةية لة ئاستة زياتر بـىَ ،دةبـىَ ئةنـةرى ضـلنكيَكى
زنماكى ىلَ بكرىَ .ئةو ضلنكانةى كة لة دايكةوة بؤ كؤرثة دةنوازريَنةوة ثـىَيـان دةلنـيَد
سيندرؤمى تؤرض( . )Torch Syndromeو ـةى تـؤرض لـة ثيتـى يةكـةمى ئـة و ـانةى
خوارةوة ثيَ هاتووة:
تؤكسؤثالزما( ،)Toxoplasmaسووريَاةى ئةلنمانى( ،)Rubellaظايرؤسى سيتؤميَطالَ
( ،)Cytomegalovirusتيَميسـ ـ و ضـ ـلنكةكانى ديكـــةى وة ســـيويليس ،ســـووريَاة،
هيَثاتيتى ظايرؤسى ،ليسؤيا ،ئايدز و ملةخرِة(اوريون) .ئةنةر لـة سـِِؤمى كؤرثةكـةدا
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تةنيا  IgGبة ديى يـةك َي لـةو ضـلنكانةى سـةرةوة ببينـدرىَ ،كؤرثةكـة سـاغة و ئةمـة
ديةتــةنى  IgGدايكةكةيــة كــة لــة ويَآل ــةوة ت ـىَثــةرِيوة ،بــة لــة حالنيَ ـ دا ئةنــةر
سةرةرِاى  ،IgGديةتةنى  IgMيا IgAيـب بـة ديى ضـلنكةكة ببينـدرىَ ،كؤرثـة تـووش
بووة .ئيمؤنؤنلؤبؤلينى  IgMو  IgAلة ويَآل ـةوة تـىَثـةرِ نـابد و لـة كـاتى ثيَوةنـدى
كؤرثةلة لة نةلَ ديةجـ دا ،دةتـوانىَ ئـة دوو ئيمؤنؤنلؤبؤلينـة سـاز بكـا .لـة بة ـى
IgAدا باســـى نرينطـــى و بايـــةخى  IgAلـــة دةســـت نيشـــان كردنـــى نةخؤ ـــيى
تؤكسؤثالمسؤزى زنماكىدا كراوة.
ديةتـــةنى دية نرووثـــة خويَنـ ـةكانى  Aو  )Isoagglutinins( Bكـــة بـــة ـ ـيَوةى
سرو تى لة سِِؤ دا هـةن ،ديةتـةنى واسـيَرمةنى سيويليسـى ،ديةتـةنى فؤرِمسـةن و
هيَؤِؤفيب ،سِِؤمى ثةتكة ناو  ،تاقميَ لة ئوتـوو ديةتةنـة()Autoantibodies43كـانى
وة فاكتةرى رؤماتؤئيـد و ئانلؤتينـة سـاردةكان( ،)Cold agglutininsديةتـةنى ديى
ئاندؤتؤكسينةكان و ديةجينى سووماتيكى " "Oلة ميكرِؤبة نرا نيَطةتيظـةكانى وة ،
ميكرِؤبى فاكتةرى نةخؤ يى نرانةتا كة Salmonellaية ،زؤربةيان لة نرووثى IgMن.
مينــؤميَرى  IgMبــة ـيَوةيةكى سرو ــتى لــة رِووكــارى ليموةخانــةكانى  Bو بــة
رِيَاةيةكى كة لةنيَو خويَنى مرؤظة ساغةكان و كؤرثةلـةدا هةيـة .هـةروةها ميَنـؤميَرى
 IgMلــةنيَو س ـِِؤمى ئــة نةخؤ ــانةى خــوارةوةشدا بــة رِيَاةيــةكى زؤر وةدةســت
دةكةوىَ ،بة ئيَستاش نرينطيى و بايةخى بيؤلؤييكىيةكةى نةناسراوة:
١ــ لوثووسى ئيَريتؤماتؤزى سيستيَمي
٢ــ واسكؤليتى رِؤماتؤئيد
٣ــ تيَالنايكتازى ـــ ئاتاكسى

Systemic lupus erythematosus

Rheumatoid vasculitis
Ataxia - telengiectasia

٤ــ ئاترِؤفى ثيَشكةوتووى ماسؤلنكةكان

Progressive muscular atrophy

 : Autoantibodies : 43ئةو ديةتةنانةى كة ديى خانةكانى لةش ئيب دةكةن .و.
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٦ــ ماكرِؤنلؤبؤلينيَمياى والندنشؤِؤ
٧ــ يَرثةجنةى ليموةخانةكان(ملووما) Lymphoma

WaldenstrÖm,s Macroglobulinemia

لة رِووكارى ليموةخانةكانى Bى خويَنى موحيتىدا ،ميَنؤميَرة رِووكارييـةكانى
و  sIgD44دةبيندريَد كة بة ـيَوةى سـةراوى لـة ثـةردةى خانـةكاندا لـة نـةرِان دان.
sIgM

نةردةكانى  sIgMو  sIgDلة رِووكارى ئة خانانـةدا ،بـؤ ئيَثـىتـؤثيَكى ديـاري كـراوى
ديةجـ وةرنريَكــى تايبــةت  .ثيَكهاتــةى نــةردةيى ئــةو ئيمؤنؤنلؤبؤلينانــةى كــة لــة
رِووكارى ليموةخانةكانى Bدان ،لة ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكانى سـِِؤ دةضـد ،بـة كـةم َي
ل ـةو ناوضــة كؤتــايييــةى كةربؤكســيلة( )C-Terminalكــة ضــؤتة ثــةردةى خانــةوة،
جياوازة .ثيَويست بة وةبِهيَنانةوةية كـة لـة نيَـوان خانـةكانى سيسـتمى بـةرنرىدا،
تةنيا B-cellة كة ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكةى ثةردةى 45هةية.

 :44ثيتى sى لكاو بة و ةكانى بؤ ويَنة وة  sIgDثيتى يةكةمى و ةى surfaceة كة بة مانـاى رِووكـار دىَ ( s
 .)= surfaceو.
 .Membrane : 45و.
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ئيمؤنؤطلؤبؤلينى دى
Immunoglobulin (Ig) D

بؤ يةكة جار لة سالنى ١٩٦٥ى زايينىدا ئيمؤنؤنلؤبؤلينى نرووثى  IgDلـة اليـةن
 Rowe and Faheyلة سِِؤمى نةخؤ يَكى توو بوو بـة ميلؤمـادا دؤزرايـةوة .رِيَـاةى
ئــة ئيمؤنؤنلؤبؤلينــة لــةنيَو ســِِؤ دا زؤر كــة و نشي ـ بــة  ٠/٢لةســةدى تــةواوى
ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكانى سِِؤ ثيَ ديَنىَ .جياكردنةوةو تويَاينةوةى ثيَكهاتةى نةردةيى
 IgDلة سِِؤميَكى سرو تىدا زؤر ديوارة ،ضونكة:
يةكة  :رِيَاةى سرو تىيةكةى لةنيَو سِِؤ دا زؤر كةمة.
دووهة  :ئة نةليكؤثرِؤتينة بة نيسبةت ئةنشميى ثالمسينةوة كة لـة كـاتى مـةيينى
خويَددا ساز دةبىَ ،زؤر هةستيارة.
سيَهة  :نةردةكانى ئة ئيمؤنؤنلؤبؤلينة لة كاتى جياكردنـةوةو ثـا وتددا ثيَكـةوة
دةلكيَد و لةسةر ية كةلنةكة دةكةون(.)Aggregation
ضوارة IgD :يب وة  IgEبة نيسبةت نةرما ،ترش و ماددة بووييَنـةرةوةكان لـة
ضاو ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكانىتردا زؤر هةستيارة.
نةردةكانى  IgDبة يَوةى ميَنؤميَر لة دوو زجنِةى قورسى دلنتـا و دوو زجنـِةى
سووكى كاثا يـان المبـدا ثيَـ هـاتووة كـة كيَشـى نةردةكـةى نشيكـةى  ٢٠٠٠٠٠ـــ
 ١٧٠٠٠٠دالنتؤن و هاوكؤلكةى تانشينةكة ى 7 – 8Sة.
رِادةى سرو تى  IgDلة سِِؤمى مرؤظة رِةسيوةكاندا جياوازة.
نشيكةى  ٧٠لةسةدى  ،20 – 50 μg IgD/mlنشيكةى  ١٥لةسـةدى كـةمؤ لـة 3μg
 IgD/mlو نشي بـة  ١٥لةسـةدى  100 - 400μg IgD/mlيـان زياتريـان هةيـة .تـاكوو
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ئيَستا هؤى ئة جياوازيية لة رِێژةى  IgDسـِِؤمى مرؤظـة سرو ـتىو ستاەەكـان و
نرينطى بيؤلؤييكىيةكةى نةناسراوة .ناوى كؤنى ئة ئيمؤنؤنلؤبؤلينة γ – SJية و نيـو
تةمةنةكة ــى نشيكــةى  ٣رِؤي لــةنيَو ســِِؤ دايــة .نــةردةكانى  IgDبــة ــيَوةى
كؤمثليَكس لة نةلَ ديةجـ يـا بـة ـيَوةى ثتـةو توانـايى ئـةكتي كردنـى سيسـتمى
كؤمثلمانيان لة رِيَطاى كالسيكةوة نية.
رِيَاةى IgDى نيَو سِِؤ لة مةوداى ياوة ية بة دواى يةكةكان ،ليموادنؤثـاتى 46و
ضلنكة دريَاخايةنةكاندا دةضيَتة سةرىَ ،بة ئة بةرزبوونةوةية ثيَوةندى بة ضلنكيَكى
تايبةتييةوة نية و ناتايبةتىية .تاكوو ئيَسـتا ديةتـةنى تايبـةتى لـة نرووثـى  IgDبـة
ديى نـــاو  ،رِييَنـــةى دةرةقـــى ،ئةنســـؤل  ،ثيَنـــىســـيل  ،تؤكســـؤئيدى ديوؤيـــا و
ثرِؤتينةكانى ِيان لةنيَو سِِؤ دا ديونةوة .هةروة باس كرا ،لة رِووكـارى ثـةردةى
خانةكاني ليموةخانة ثيَنةيشتووةكانى Bدا ،نةردةكانى  IgDو ميَنؤميَرى  IgMهةية.
ويَ دةضىَ ئة نةردانةى  sIgDوة وةرنريَ بؤ ديةج كـار دةكـةن .ناوضـةى ثـؤىل
ثثتيدى لؤال لة نـةردةى IgDدا بـة نيسـبةت نرووثـةكانى ديكـةى ئيمؤنؤنلؤبؤلينـةوة
بةرزترةو لة ئاكامدا توانـايى خؤنوانـدنيَكى زيـاتر دةدا بـة نـةردة كـة وة وةرنريَكـى
ديةج لة رِووكـارى ليموةخانـةكانى  Bدايـة .ضـونكة ناوضـةى لـؤال بـة هـؤى دةسـت
رِانةيش بة نيسبةت ئةنشمية هةرس كةرةكانةوة زؤر هةسـتيارة ،بـة ناوضـةى Fab
خؤرِانرترة ،ويَ دةضىَ بة دواى ثيَوةلكانى ديةج بة نةردةكانى  sIgDلـة رِووكـارى
ليموةخانةكانى Bةوة ،كؤمثليَكسى ديةجـ و  Fabلـة خانةكـة جـوىَ ببنـةوة كـة لـة
ئاكامدا دةبيَتة هؤى وروويانى سيسـتمى بـةرنرى خانـةخويَيةكـة و سـازكردنى ئـةنتى
ئيـــديوتاي ( .)Anti-idiotype responseئـــة ديةتةنـــة لـــة تيـــؤرى ثيَكهـــاتنى
تـــؤرِ( )Networkيـــا تيـــؤرى يةرنـــة( )N.Jerneرِؤلنـــى رِيَكخســـتنى ثةرضـــةكردارة
بةرنرييةكانى( )Immune regulationبـة ئةسـتؤوةية .ئةمرِؤكـة باسـيَكى زؤر لةسـةر
رِؤلنــى ليموةخانــةكانى  Bلــة قووتــدانى ديةجــ ( )Endocytosisو دةرةجنــامى ئــةو
 :Lymphadenopathy : 46ملوادنوثاتى
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ثرِؤسةيةدا دةكرىَ .ويَ دةضـىَ كـةميَ لـة كؤمثليَكسـى ديةجـ و ديةتـةن بـة هـؤى
ليموةخانةكانى  Bبة دواى ثيَوةلكانى ديةج بة وةرنرة رِووكارييةكانى sIgDيـةوة،
قــووت بــدرىَ و لــة بؤ ــايى نيَــو خانــةكاندا ،دةكةويَتــة ييَــر كاريطــةرى ئةنشميــة
هةرسكةرةكان و دواتر ئازادبوونى ديةج  .هةروةها ئة ديةجينة لة نـةلَ ديةجينـة
هاوئاهةنطةكانى انةى نرووثى دوو( )MHC – IIلـةنيَو خانـةدا ،كؤمثليَكسـيَكى نـوىَ
ثيَ ديَند كة لة رِووكارى خانةدا ثيشان دةدريَد.
تاقي كردنةوة لةسةر مش دةري خستووة تاقميَ لة ليموةخانةكانى  Tبؤ ثارضةى
Fcى نــةردى  IgDوةرنريــان هةيــة .ئــة نرووثــة لــة ليموةخانــةكانى  Tهؤكــارى
دووضةندانة كردنى وة مدةرةوة بةرنرييـةكاند( .)Immunoaugmentationهةرضـةند
زؤر لةوة ثيَب بةرنرىزانةكان(ئيمؤنؤلؤييست) بينيان كة رِێژةى IgDى نيَو سِِؤ لة
مةوداى ضلنكة دريَاخايةنةكان لة نةلَ نرووثة ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكانى ديكةدا بـة ـيَوةى
ناتايبــةتى بــةرز دةبيَتــةوة ،بــة ئيَستا ــى لةنــةلَ ب ـىَ ميكــانيشمى كــارى  IgDلــة
ديكردةوة بةرنرييةكاندا نةناسراوة.
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ئيمؤنؤطلؤبؤلينى ئى
Immunoglobulin (Ig) E

كورتةميَاوو:
دواى دؤزينةوةى ديةتةنى خةندةكؤ و دةردةكؤثان لة اليةن فـؤنبيَهـرينط(

Von

 )Behringو كيتاســاتؤ( )Kitasatoلــة ســالنى ١٨٩٠ى زايينــىدا ،لــة دامــةزراوةى
"كؤ "ى بيَـرِل و رِزنـاركردنى تـووشبـووان بـةو نةخؤ ـييانـة لـة مـردن ،لـة سـالنى
١٩٠٢شدا ثؤرِتية( )Portierو رِياة ( )Richetبؤ بةدةست هيَنـانى ديةتـةن بـة ديى
يارى ةقايةقى دةريايى( ،)Sea Anemoneرِيَاةيةكى زؤر كة لة يارى ئة نيايةیتان
بــة ضــةند كــةرِةت دا لــة ســةنيَ  .ئــة ليَكؤلنةرةوانــة بؤيــان دةركــةوت كــة نــة تــةنيا
ثاريَشراويية لة ئايةلنةكةدا بة ديى يارةكة ثيَ ناية ،بةلنكوو بارودؤخيَ لة ئايةلنةكةدا
ثيَـ ديَن ـىَ كــة ويَ دةض ـىَ ببيَتــة هــؤى مردنــى ئايةلنةكــةش .ئــة ليَكؤلنةرةوانــة ئــة
دؤخةيان ناو نا ئانتىفيالكسى( )Antiphylaxisيا ئانافيالكسى( )Anaphylaxisكـة بـة
ماناى ديى ثاريَشراوىية .دواتر لة سالنى ١٩٠٦ى زايينىدا ،ظؤنثِكة()Von Pirquet
زاراوةى ئــاليَريى بــة جيَطــاى زاراوةى ضوونةســةرى حةساســيةت()Hypersensitivity
هـاتووة( A state

بةكار هيَنا و دؤخيَ كة لةودا ديكردةوةى لةش نؤرِانكارى بة سةردا
 ،)of change reactivityليَ ـ دايــةوة .لــة ســالنى ١٩٢١ى زايينــىدا ،كؤســتنيَر
( )Kustnerكة ئاليَرييى بة ماسى هةبوو ،كةميَ لـة سـِِؤمةكةيان كـردة ييَـر ثيَسـتى
ثرِؤزنيتش()Prausnitzى هاوكارةكةيةوة كة ئةو ئاليَريىيةي نةبوو و ،دواى  ٢٤تا ٤٨
كات يميَر ـِةى ماسـىيـان لـة ـويَنى ليَدراوةكـة دا .ئـة بِمةندانـة ئـةوةيان بـؤ
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دةركةوت كة لة دةوروبةرى دةرزى ليَدانةكـة لـة ثيَسـتدا ئاوسـاوى( )Whealو سـوور
هةلنطةرِان( )Flareثيَـ دىَ ،واتـة دةوروبـةرى دةرزى ليَدانةكـة سـوور هـةلَدةنـةرِىَ و
دةئاوسىَ .ئة ديتنة بووة هؤى بنةماى تاقيكاريية بة ناوى  P.K. Skin testكـة بـؤ
دةســت نيشــان كردنــى حةساســيةتى كةس ـيَ بــة ئاليَرينــةكان تــا ماوةيــة ئــةجنا
دةدرا(ئةمرِؤكة ئة تاقيكاريية بةو هؤيةوة كة ويَ دةضىَ هيَنديَ لـة نةخؤ ـييـةكان
بطوازريَنةوة ،قةدةغة كراوة) .ئة تاقيكاريية ثيَستىية بؤ يةكـة جـار دةري خسـت
كة لة سِِؤمى مرؤظة ئاليَريىيةكاندا ماددةية هةية كة ناويان نا رِيَئاييد( )Reaginو
ئة ماددةية بة يَوةيةكى تايبةتى توانايى نواستنةوةى ئاليَريى لةو مرؤظة ساغانةى
كة ئاليَريىيان ثيَى نية ،هةية .لة سالنى ١٩٢٣ى زايينىدا ،دوو كةس لة ليَكؤلنةرةوان
بــة ناوةكــانى كؤكــا( )Cocaو كؤكــة( )Cookeبــةو كةســانةى ثيَشــينةى نةخؤ ــييــة
ئاليَريي يةكانيان بووة يانى لة باوانيانةوة بة مِات بؤيان ماوةتةوةو زنماكى لةنةلنيان
بووة ،زاراوةى ئاليَريى ئاتؤثي ()Atopic Allergyيان بؤ بةكار هيَنان.
يةكة جار لة سالنى ١٩٦١دا موتا( )Motaلة مشـكيَكى كيَـوى( )Ratدةرى خسـت
كة لة رِاستىدا رِيَئاييد تيَكى جيا لة ئيمؤنؤنلؤبؤلينيَ نية و ئـة ديةتةنـة دةتـوانىَ
بة خانةكانى ييَر ثيَسـتةوة بلكـىَ( )Tissue- Fixing antibodyو نيشـانةكانى ئـاليَريى
ثيَ ـ بين ـىَ .ديــارة ئــة ليَكؤلنــةرةوة بــةوةى نــةزاني بــوو كــة ئــة ئيمؤنؤنلؤبؤلين ـة
نرووثيَكى نويَية و تا ئةوكات نةدؤزرابؤوة.
لة سالنى ١٩٦٦دا ئيشىزاكا( )K.Ishizakaو خيَشانةكةى كة بة رِةضةلنة ياثؤن و
لــة ئــةمريكا ســةرقالنى ليَكؤلنينــةوة بــوون ،لــةوةدا ســةركةوتنيان بةدةســت هيَنــا و
سةملانديان ئـةو ئيمؤنؤنلؤبؤلينـةى كـة هؤكـارى سـةرةكى سـةرهةلندانى نةخؤ ـييـة
ئــاليَريييــة فــةورييــةكان و ثةرضــةكردارة مةترســيدارةكانى ئانافيالكســ  IgA ،و
ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكانى ديكةى كة تا ئةوكات دؤزرابوونةوة ،نية و لةرِاسـتىدا نرووثيَكـى
نـــويَيـــة لـــة ديةتةنـــةكان .ضـــونكة ئـــة ئيمؤنؤنلؤبؤلينـــة دةتـــوانىَ بـــة رِووكـــارى
در تةخانة()Mast cellكان لة ييَر ثيَسـتةوة بلكـىَ و سـووربوونةوة ثيَـ ()Erythema
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بيَنىَ ،ئة ليَكؤلنةرةوانة ئة ديةتةنة رِيَئاييَنةيان بـة نامـانلؤبؤلينى ئـى( )IgEنـاوديَر
كـــرد .هـــةر لةوســـالنةدا لـــة ســـوئيَد دوو كـــةس بـــة ناوةكـــانى بيَنـــي ( )Bennichو
يؤهانسؤن( )Johanssonبة تةنيايى رِاياننةياند كة لة سِِؤمى نةخؤ يَكى تـووشبـوو
بة ميلؤما( )Myelomaئيمؤنؤنلؤبؤلينيَكيان دؤزيوةتةوة كة لـة نـةلَ ئيمؤنؤنلؤبؤلينـة
ناســراوةكانى تــا ئــةوكاتدا جيــاوازة .ئــة ئيمؤنؤنلؤبؤلينــةيان نـاو نــا  IgNDكــة لــة
رِاســتىدا  NDنــاوى نةخؤ ــةكة بــوو .ليَكؤلنينــةوةكانى دواتــر دةريــان خســت كــة
نامــانلؤبؤلينى  Eو  IgNDهــةر يــةكيَكد و لــة ســالنى ١٩٦٨ى زايينــىدا رِيَكخــراوى
تةندروستى جيهانى بة فةرِمى بوونى ئة ديةتةنةى تةئيد كردو ناوى IgEيان بؤ دانـا.
لة سالنةكانى دواتردا بيَني لة دةست نيشان كردنى ثيَكهاتة و رِيشى تر ة ئامينـةكانى
IgEدا سةركةوتنى بةدةست هيَنا .تاكوو ئيَستا  IgEنـة تـةنيا لـة مـرؤڤ ،بـةلنكوو لـة
ضة ـــنةكانى ديكـــةى ئـــاية نيبدا دؤزراوةتـــةوة .تايبةمتةنـــدييـــة بيؤلـــؤييكى و
فيشيكؤكيميايىيةكانى  IgEتةقريبةن لة تةواوى ئة ضة نانةدا يةكسانة .ثيَويست بـة
وةبِهيَنانةوةية كة ديةتـةنى رِيَئـاييد لـة نةخؤ ـييـة ئـاليَريييـةكانى جـؤرى يـةكى
ثةرةســـةندنى ئــــاليَريى لـــة نرووثــــى  IgEيــــان نـــةىلَ جــــار IgG4ة و رِيَئــــايينى
ئاتؤثي ()Atopic reaginic antibodyيشى ثىَدةلنيَد ،لة حالنيَ دا ديةتةنى رِيَئاييد لـة
نةخؤ يى سيويليس( )Syphilitic reaginic antibodyو نةخؤ يية "كالينى"يـةكانى
ديكةدا ،لة نرووثى  IgMيان نةىلَ جار  IgGكة جؤريَ ديةتةنى ناتايبـةتىيـة(بؤ رِوون
كردنةوةى زياتر برِوانة باسى سيويليس).
كةمؤيد رِێژةى ئيمؤنؤنلؤبؤلينى لةش سةربة IgEية كة نشيكةى  ٠/٠٠٤لةسةدى
هةموو ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكانى سِِؤ ثيَ ديَنىَ .كيَشى نـةردةيى ئـة ئيمؤنؤنلؤبؤلينـة
 ١٩٠٠٠٠دالنتؤنة ،هاوكؤلكةى تانشينةكة ى يةكسـانة لـة نـةلَ 8sدا و بـة ـيَوةى
ميَنؤميَر لةنيَو سِِؤ و دةردراوةكانى لةشدا دةبيندرىَ .نيو تةمةنى  IgEلة سـِِؤ دا
نشيكةى  ٢/٥رِؤيةو لة رِووكارى در تةخانةكان و خرِؤكـةى توـتدا  ٢تـا  ٣حـةوتوو،
بة تـاكوو  ١٢حـةوتوو لـة رِووكـارى ئـة خانانـةدا دةميَنيَتـةوة كـة مرؤظةكـة ثيَـى
هةستيارة .ثيَكهاتةى نةردةكةى لة دوو زجنِةى قورسى ئؤثسـيلؤن و دوو زجنـِةى
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سووكى كاثا يان المبدا ثيَ هاتووة .نةردةكانى  IgEو هـةروةها  IgDبـة ثيَاـةوانةى
ئيمؤنؤنلؤبـؤلينى نرووثـةكانى ديكـة بـة نيسـبةت نـةرماى  ٥٦ثلـةى سـةدييةوة بـؤ
ماوةى  ٣٠خوولة  ،تراويَكى دياري كراو لة تر ةكان و ماددة بووييَنـةرةوةكانى وة
٢ــــ ميَركاثتؤئيَتــــانؤل( Mercaptoethanolــــــ  )2هةســــتيارن و تايبةمتةنــــدييــــة
بيؤلــؤييكى يــةكانى خؤيــان بــؤ هةميشــة لــة دةســت دةدةن .لــة رِووكــارى خانــة
هــؤنرييــةكانى توت(بازؤفيــب) و در ــتةخانةدا وةرنرةنــةليَكى تايبــةتى بــة توانــايي
ثيَوةلكــانيَكى زؤرةوة( )High Affinityبــؤ ناوضــةى Fcى نــةردةى  IgEبــة نــاوى
FcεRIIيان هةية كة بة دواى ث َي هيَنانى كؤمثليَكسى ئة ديةتةنة لة نةلَ ئاليَرين لـة
رِووكارةكةياندا ،نرانؤلـةكانى هـةلنطرى هيسـتام و ماددةكـانى ديكـةى وازؤئـةكتي
( )Vasoactive amineلة خانانةدا دةرِييَنة دةرةوةو نيشـانةكانى ئانافيالكسـى ثيَـ
ديَند .هةر بة هؤيةوة بة  ،IgEديةتةنى هؤمؤسـيتؤترِؤثي ()Homocytotrophicيـب
دةلنيَد (ويَنةى  ١٢ـــ .)٣
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دذةتةنى  IgEو طرينطىيةكةى لة نةخؤشىية جؤراوجؤرةكاندا
رِێتژةى IgEى سـِِؤ وة يةكةيـةكى نيَونةتـةوةيى()International Units = IU
دةي هيَند كة هةر يةكةيةكى نيَونةتةوةيى يةكسانة لة نةلَ  ٢/٣نانؤنرا ( )2.3 ngلة
نةردةكانى IgEدا .ئة ئيمؤنؤنلؤبؤلينة لـة ويَآل ـةوة تـىَثـةرِ نـابىَ ،كـةوابوو كؤرثـة
ساواكان IgEيان نية ،بة وردة وردة لـة سـِِؤمةكةياندا ثةيـدا دةبـىَ و رِيَاةكة ـى
دةضيَتة سةرىَ ،بة يَوةية كة رِادةى سرو تى  IgEلـة تةمـةنى  ٣سـالنىدا دةناتـة
نشيكــةى  ٣٢يةكــةى نيَونةتــةوةيى لــة يــة ســةنتىمــيؤى ســىَجــاى ســِِؤ دا(
32IU/1cm3ى سـِِؤ دا) .رِادةى سرو ــتى IgEى مرؤظــة رِةســيوةكان زؤر كــة و بــة
يَوةى رِيَاةيى نشيكةى 90IU/1cm3ى سِِؤ داية ،ديارة كـة ئـة رِيَاةيـة لـة نيَـوان
 ٢٩تـــا ٨٠٠IUدا نؤرِانكـــارى بـــة ســـةر دادىَ .ئةنـــدازةنرتنى  IgEبـــة ـــيَوازة
ساكارةكانى وة ئيمؤنؤئيَليَكؤؤفؤرز و رِاديالَ ئيمؤنؤديويؤين كـة زيـاتر  IgM ،IgGو
IgAى ثــىَ ثيَناســـة و ئةنـــدازة دةنـــرن ،مةيســـةر نـــابىَ .كـــةوابوو بـــة ــيَوازيَكى
هةستيارتري ديكة بة ناوى تيَستى رِاديؤئيمؤنؤسؤربيَنت ) (RIST47رِيَاةى نشـتى IgE
و بـــة ـ ـيَوازى تيَســـتى رِاديؤئاليَرنؤســـؤربيَنت) (RAST48رِادةى IgEى تايبـــةتى و
هةروةها جؤرى ئاليَرينةكةى كة مرؤڤ حةساسيةتى ثيَى هةية ،ئةندازةنِى و ديارى
دةكرىَ .لة يَوازانةدا ماددة رِاديؤئةكتيظةكانى وة  125Iبـؤ نيشـانةكردنى ديةتـةنى
ديى  IgEكةلنكى ىلَ وةردةنرن.
لـــة ســـا نةى دوايـــىدا ــيَوازيَكى ثيَشـــكةوتووى ديكـــة بـــة جيَطـــاى مـــاددةى
رِاديؤئةكتي بؤ نيشانةكردن ،لـة ئـةنشيم كـةلن وةرنـِاوة .ئـة

Radioimmunosorbent test (RIST) : 47
Radioallergosorbent test (RAST) : 48

ـيَوازة ثيَـىدةلنـيَد
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ئةليشا( (ELISA 49و بة جيَطاى دةزناى ناماكانتيَر لة يَوازةكانىتردا ،ثيَويسـتى بـة
ئيَســـثيَكؤؤظؤتؤميتةريَكى 50ئاســـايى هةيـــة .رِادةى  IgEزيـــاتر لـــة نةخؤ ـــييـــة
ئاليَريييةكانى ئاتؤثيـ ()Atopic allergyى وة بةرهـةنط ،ثوو ـة تـا(،)Hay fever
يــان بــةربوونى ئــاوى لــووت لــة ئاكــامى حةساســيةتةوة( ،)Allergic rhinitisبــِؤ،
لــِ( )Urticariaو ،ديكردةوةكــانى ئانافيالكســى بــة نيســبةت مــاددة خــؤراكىيــةكان،
دةرمان و  ...دةضيَتة سةرىَ .بؤ يةكة جار "ابوبكر مـدبد زكريـاى رازى" ،نـةورة
دوكتورى ئيَرانى لة سةدةى ضوارةمى كؤضى مانطى ،لة يةكيَ لـة وتارةكـانىدا ،هـؤى
ئةو ثةسيظانةى كة لـة وةرزى بـةهار و ثشـكوتنى نـولَ و نيـا و بآلوبوونـةوةى بـؤن و
بةرامةكـــةيان لـــة هـــةوادا بـــة تايبـــةت نولنةســـوورةكان و بـــؤن كردنيـــان ،زانيـــوةو
ئالنؤزييةكانى ثةيدابووى ئةوى بة جوانى وةسف كردوة .ئة نةخؤ ييـة  ٩٠٠سـالَ
دواى رِازى ،بة ناوى ثوو ة تا(تـ يوجنـة) ،ضـووة رِيـشى پۆلێ بەنتیی نةخؤ ـييـة
ئـاليَريييـةكان .جيَـى سـةرجنة كـة ويَ دةضـىَ ئـةو كةسـانةى كـة توو ـى يـةكيَ لــة
نةخؤ يية ئـاليَريييـةكانى ئـاتؤثيكد ،لـة بةرامبـةر نةخؤ ـييـة ـيَرثةجنةييةكاندا
خؤرِانرترن.
بــارودؤخى كلينيكــى(بــالينى) ئــةو نةخؤ ــانةى كــة ئــاليَريييةكــةيان بــة هــؤى
IgEيةوةية ،رِاستةوخؤ لة نةلَ رِيَـاةى ئيمؤنؤنلؤبـؤلينى نيَـو سـِِؤمةكةيان ثيَوةنـدى
هةية .بـة واتايـةكىتـر دةكـرىَ رِادةى IgEى سـِِؤمى ئـة نةخؤ ـانة وة ثيَوةنـدى
تووشبوون بة نةخؤ يى لةنةلَ ثلةى نةرماى لة ـيان بشـوبهيَن  ،ضـونكة هةرضـةند
رِيَاةى  IgEسِِؤمةكةيان زياتر بىَ ،دؤخى نةخؤ ـةكة خـراثؤ دةبـىَ .خـالنيَكى جيَـى
سةرن ئةوةية كة لةو نةخؤ ة تووشبووانة بة ئـالنيَريى وةرزى ،ئةنـةر بيَتـوو رِيَـاةى
 IgEسِِؤمةكةيان بةر لة وةرزةكة كـة هـيض نيشـانةيةكى كلينيكـالنييـان نيـة ئةنـدازة
بطرن ،ويَ دةضىَ ضوونةسةريَكى ئەوتۆ نةبيندرىَ ،ضونكة بةرزبوونةوةى رِيَـاةى

Enzyme linked immunosorbend assay : 49
 : 50اسثكؤوفتومؤ :ةبةنطة رِوونا ثيَوSpectrophotometere .
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و خؤرِانريةكةى ،ثيَوةندى بة هاتنى بةرودواى ئاليَرين بؤ لةش و وروويانى بـةردةوامى
سيستمى بةرنريةوة هةية .ئةوثةرِةكـةى زيـاتر لـة ضـةند حـةوتوو دواى ئا ـكرابوونى
نيشــانةكانى ئــاليَريى يــان بــة دواى تــؤو رِييَنــى نياكــان ،رِيَــاةى IgEى سـِِؤمى ئــة
نةخؤ انة بةرز دةبيَتةوة ،بة بةر لة تـؤو رِييَنـى نياكـان كـةمؤيد رِيَـاةى IgEيـان
هةية.
ئةندازةنرتنى نشتى  IgEو تايبةمتةنديييةكانى لة رِوانطانةى خوارةوة بؤ ئـةو
نؤيدارا نةى كة سةروكاريان لة نةلَ نةخؤ يية ئاليَريييةكاندا هةية ،نرينطة:
 :١ناسينةوةو جياكردنةوةى ئةو نةخؤ انةى كة توو ى ئـاليَريى ئاتؤثيـ بـوون،
لةو نةخؤ انةى كة ميكانيشمى ئاليَريييةكةيان ويَنى جيا لة IgEيان هةية و دةرمـان
كردنى نةخؤ ةكان.
 :٢دؤزينةوةى ئـاليَرين يـان ئـةو ئاليَرينانـةى كـة نةخؤ ـةكة ثـيَيـان هةسـتيارةو
دووركةوتنةوة ليَيان.
 :٣ثيَب بينى سةرهةلندانى ئاليَريى ئاتؤثي لة مندالنة ناكةكاندا.
 :٤خستنة ييَر ضاوةديَرى رِێژةى IgEى سِِؤمى ئةو نةخؤ انةى توو ى ئـاليَريى
ئاتؤثي بوون و كةوتوونة ييَر دةرمان كردن بـة ـيَوازى ئيمؤنـؤتيَراثى بـؤ سـرِينةوةو
لــةنيَوبردنى حةساســيةتةكةيان( ،)Desensitizationضــونكة نــةىلَ جــار رِێتتژةى IgEى
ئة نةخؤ انة بة يَوةيةكى بةرضاو بةرز دةبيَتةوة .ئة ـيَوازى ئيمؤنـؤتيَراثي يـان
لةنيَوبردنى حةساسيةتة كـة كـة بوونـةوةى حةساسـيةت()Hyposensitizationيشـى
ثىَدةلنيَد ،بريتـىيـة لـة ليَـدانى بـةردةوا و فـرة كـة لـة ـِةى ئـةو ئاليَرينـةى كـة
نةخؤ ةكة ئاليَريى ثيَى هةية .هةندىَ جار ضوونةسةرى رِيَاةى IgEى سِِؤ بة هـؤى
ئالنؤزى لة كارى ليموةخانةكانى رِيَكخـةرى Tوة( )Regulatory T-cellsكـة لـة ئاكـامى
دابةزينى T-cellsى كؤنؤِؤلَكةرةوةية .ليَكؤلنينةوة ئةجنا دراوةكان دةريـان خسـتووة
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كة ليموةخانـةكانى يارمةتيـدةرى  ،T-helper-2cellsبـة دةردانـى ئينتـةركؤلينى ـــ ٤
( ،)IL-4يةكة ثةيا ( )Signalبؤ  B-cellدةنيَرىَ تاكوو جينى ئؤثسيلؤن( )εبـؤ سـاز
كردنى  IgEلةنيَو خانةدا ثةيـدا بـىَ .هـةروةها ئينتةركؤلينـةكانى  IL-5و  ،IL-6شتی
کتتتردنەوەی IgEى تونـــدتر دةكـــةن .دةكـــرىَ ليموةخانـــةكانى  B-Cellبـــة بـــىَ
ئامادةبوونى  ،T-cellبـة ـيَوةى ئـةزموونى لـة تاقيطـة( )Invitroلـة نشيـ ظايرؤسـى
ئؤثشـت ــــ بـار ( ،)EBVهايـدرؤكؤرتيشؤن يـان ديةتـةنى منؤكلؤنـالنى ديى نـةردةى
 ،CD40ناضار بة دةردانى  IgEبكةيد .لة اليةكىترةوة ئينتيَرفرِؤنةكانى ناما ،ئالنوـا و
فاكتـةرى نؤرِانكــارى نة ــة( ،)TGF-β51ثيَاــةوانةى  IL-4كــار دةكــا و بــةر بــة شتتی
کردنەوەی IgEى دةنرىَ .ئينتيَرفرِؤنةكانى ناما بة هؤى ييَر نرووثة ليموةخانـةكانى
يارمةتيدةرى T-helper-1 cellsةوة ساز دةبىَ .ئة ييَر نرووثـة خانانـة( T-helper-1
 )cellsثةرضــةكردارةكانى وةدواخســتنى ثةرةســةندنى ئاليَرييشــيان بــة ئةســتؤوةية.
هةرضةند ى بوونةوةى تةواوى نرووثةكانى ئيمؤنؤنلؤبؤل جياواز لـة  ،IgMلـة ييَـر
ى بوونةوةو كؤنؤِؤلنى رِادةى  ،IgEزياتر ثيَوةندييان بـة
كؤنؤِؤلنى T-cellدان ،بة
ييَرنرووثــةكانى ئــة خانةيــة و ســيتؤكينةكانىيةوةيــة .ئةنــةر كؤلنةرِييَنــةى مشــكيَكى
كيَوى( )Ratبالنغ دةربيَن ( )Thymectomyيان بة رِادةى  ٤٠٠رِاد تيشـ لـة هـةموو
جةســــتةى ئايةلنةكــــة بـــدةيد يــــان ســـِِؤمى ديى تيموســـايت 52يــــان دةرمانــــة
كؤنؤِؤلَكةرةكانى ديكةى ىلَ بدةيد ،شی بوونەوەی  IgEبة ديى ديةتـةنى ليَـدراو،
بــةرز دةبيَتــةوة .ويَ دةضـىَ كــة ييَــر نرووثــى خانــة كــؤنؤِؤلَكــةرةكانى  T-cellsلــة
تاقيكاريانةدا لةنيَو باد .نةخؤ ة تووشبووةكان بة ناتةواوى هاوكاتى ى بوونـةوةى
ديةتةن و بةرنريى خانةيى ،لةنيَو سِِؤ دا IgEيان نية ،بة لة هيَنديَ لة سيندرِؤمة
ناتــةواوةكانى بــةرنريى خانــةيى وة Wiskott-Aldrich ،DiGeorge syndrome
syndromeو  ،Hodgkin,s diseaseرِێژةى  IgEدةضيَتةسةرىَ.

TGF-β(Transforming growth factor) : 51
 Thymocyte : 52تيموسيت  :ئةو ليموةخانانةى كة لة كؤلنةرِييَنةوة وةرنِاون .و.
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ويَ دةضىَ بة ضوونةسةرى  IgEحةساسيةت بة نيسبةت ضلنكةكانةوة زيـاد بـىَ .بـؤ
ويَنة دةكرىَ لة ثيَوةندييةدا سيندرِؤمى جاب ــ باكلى( )Job – Buckleyنـاو بـةريد.
ئة سيندرِؤمة سةرةتا لةنيَو كاة سثى ثيَسـت و مـوو سـوورةكانى ئيتاليـايى و دواتـر
لــةنيَو منــدا ندا رِاثــؤرت درا و نيشــانة كلينيكالنــةكانيان بــة نشــتى بريتــى بــوون لــة:
دومةلنة 53بـةردةوا و زؤرةكـانى ئيسـتافيلوكؤكى لـة ثيَسـت ،رِييَنـة لـةنواوييـةكان و
انةى ييَر ثيَستةوة .هةروةها تايبةمتةنديى يمؤتاكتيكى خانةكانى خرِؤكـةهاوتاكان
و تاكةخانةى هيَنديَ لة نةخؤ انةش توو ى ئالنؤزى دةبىَ.
سةرةرِاى ضوونةسةرى  IgEلة نةخؤ يية ئاليَريييةكانى ئاتؤثي دا ،لة نةخؤ يية
مشةخؤرةكانيبدا رِێژةى نشتيى  IgEدةضيَتةسةرىَ .هـةروةها ضوونةسـةرى رِادةى
نشتيى  IgEلة نةخؤ انةى خوارةوةشدا بينراوة:
 :١هيَنديَ لة ضلنكة ظايرؤسييةكان بة تايبةت منؤنؤكليَئؤزى ضلنكى و هيَثاتيت.
 :٢نةخؤ ى هؤضك (.)Hodgkin,s Diseasa
 :٣ئةو كةسانةى كة لة ئاكامى ثيَوةندى مؤخى ئيَس دا توو ى نةخؤ ى ثيَوةندى
ديى خانةخويَيةكة ( )Graft – versus – host = GVHبوون.
 :٤نةخؤ ى دابةزينى بةرنريى ئاتاكسى ـــ تالنايكتازى( .)Ataxia – Telangiectasia

 :٥نةخؤ ى دابةزينى بةرنريى ويسكؤت ئالندريض(.)Wiskott Aldrich syndrome

 :٦ناتـــةواويى بـــةرنرى لـــة نـــةبوونى T-cellدا بـــة نــاوى ســـيندرِؤمى دى جـــؤرج
( .)DiGeorge syndrome

 :٧نةخؤ ــــــى برِؤنكؤثؤمليَنــــــارى ئاســــــثيَرييلؤس(
.)aspergillosis

 :٨نةخؤ ى ساركؤئيدؤز(.)Sarcoidosis

 Absces : 53آبسة :دومةلَ ،قوونيَر ،قوليَر .و.

Bronchopulmonary
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 :٩نةخؤ ى بؤلووس ثيَمويطؤئيد(.)Bullous Pemphigoid
 :١٠نةخؤ ى ضوونةسةرى .)Hyper – IgE syndrome (IgE
 :١١حالنةتنةليَكى كة لة نواستنةوةى خويَددا.
 :١٢بابـــةتنـــةليَكى كـــة لـــة ليموادينؤثـــاتى ئانايؤبالســـتي
 )lymphadenopathyبة دواى دةرمان كردن بة ئيسؤِؤئيدةكان و رِادةيةكى زؤريب
( Angioblastic

لة دةرمانة سيتؤئيستاتيكةكان.
 :١٣نةخؤ ى دريَاخايةنى جةرط.
 :١٤ضلن كردن بة نالَ(جرب) (.)Scabies infection
 :١٥ئاليَريى بة ئاڵتوون(طال) لة نةخؤ ة تووشبووةكـان بـة ئارِتريـت رِؤماتؤئيـد
كة ئاويَتةكانى ئاڵتوون وةردةنرن.
 :١٦ئيَسكليَرؤسيسى سيستيَمي (.)Systemic sclerosis
 :١٧نةخؤ ى كاواساكى (.)Kawasaki,s disease
 :١٨فيوؤزى سيستي (.)Cystic fibrosis
 :١٩سووتاوييةكان(.)Burns
 :٢٠سيندرِؤمى نيَورِؤتي (.)Nephrotic syndrome
 :٢١يَرثةجنةى سىيةكان(.)Bronchial Carcinoma
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ثيَناسة يان نيشانة دذةجينيكةكان لة طةردةى
ئيمؤنؤطلؤبؤلينةكاندا
Antigenic Markers on Immunoglobulin

ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكان نةردةنةليَكى نةليكؤثرِؤتين كة دةتواند بة يَوةى ديةج
كاراييان هةبىَ .كةوابوو ئةنةر ئيمؤنؤنلؤبؤلينى ضة نيَ لة ضة نيَكى ديكةى بدةيد،
بؤ ويَنة ئةنةر نامانلؤبؤلينى ئايةلنيَ لة مـرؤڤ يـان هـةر لـة جـؤرى خـؤى ،بـة لـة
رِوانطةى بؤماوةيييةوة جياواز بىَ ،بـدةيد ،وةكـوو ليَـدانى نامـانلؤبؤلينى مـرؤڤ بـؤ
مرؤڤ ،كة دةبيَتة هؤى ثيَ هيَنانى ديةتـةن بـة ديى نيشـانة دية جينيكـةكانى سـةر
ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكان .نيشانة ديةجينيكةكانى سـةر نـةردةكانى ئيمؤنؤنلؤبـؤل  ،سـىَ
جؤرن(ويَنةى  ١٣ـــ .)٣

ويَنةى ١٣ـــ :٣نيشانة جؤراوجؤرةكانى ديةجينيكى ئيمؤنؤنلؤبؤل .
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ئايزؤتايثيكةكان(:)Isotypic determinants

ئة نيشانانة لة ناوضة نـةنؤرِةكانى زجنـِة سـوو و قورسـةكانى ئيمؤنؤنلؤبـؤل
دان و دةبنة هؤى ثيَناسة و جياكردنةوةى زجنِة قورسةكانى ناما ،ئالنوا ،ميؤ ،دلنتا و
ئؤثسيلؤن و هةروةها زجنِة سووكةكانى كاثا و المبدا و ييَر نرووثـةكانى()Subclass
زجنـــِةى قـــورس و ييَـــر ضة ـــنةكانى( )Subtypeزجنـــِةى ســـوو لـــة ضة ـــنة
جؤراوجؤرةكــانى نيانلةبــةران لــة يــةكؤىدا .بــة نيشــانانة ،نيشــانة فيلؤييَنيكـةكان(
)Phylogenicيب دةلنـيَد .بـؤ ويَنـة ئةنـةر زجنـِةى نامـاى مـرؤڤ لـة كةرويَشـك َي
بدةيد ،ئايةلنةكة ديةتةن بة ديى زجنِةى ناماى مرؤظةكة ساز دةكا كة تةنيا لة نةلَ
ئة زجنِة ثرِؤتينـىيـةدا ثةرضـةكردار نيشـان دةدات .كـةوابوو بـؤ بةدةسـت هيَنـانى
ديةتــةن بــة ديى نيشــانة ئايشؤتايثيك ـةكانى زجنِةيــةكى ئيمؤنؤنلؤبــؤل  ،دةب ـىَ ل ـة
ضة نيَكىتر وة خانةخوىَ كةلن وةرنريد .بةكارهيَنانى تاقيطةيى ديةتةكان بـة ديى
نيشانةكانى ئيشؤتايثيكى ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكانى مرؤڤ ،ثيَناسة و ئةندازة نرتنى رِادةى
نرووثة جؤراوجؤرةكانى ئيمؤنؤنلؤبؤل بة ـيَوازةكانى ئيمؤنؤئيَليَكؤؤفـؤرز ،رِاديـالَ
ئيمؤنؤديويــؤين ،ئــةاليشا ،نيَولــؤميَؤى ،رِاديؤئيمؤنؤواســى و ...هتــد ،دةكــرىَ .ئــةو
زيانانةى كة لة ئاكامى ساز كردنى ديةتةن بة ديى ئة نيشانانة لة مرؤظـدا ويَ دةضـىَ
بيَتة ثيَب ،بة دواى سيَرِؤتيَراثى لة نةلَ سِِؤمى هيَؤِؤلؤط وة سِِؤمى ئةس داية.
بؤ ويَنة لة ئاكامى ليَدانى سِِؤميَكى ديى يةهرى مارى ئةسـثى بـؤ مـرؤڤ ،سيسـتمى
بةرنرى لةش بة ديى نيشانة ئيشؤتايثيكةكانى نامانلؤبؤلينى ئةس  ،ديكردةوة نيشان
دةدا و نةخؤ ى سِِةمى( )Serum sicknessثيَ ديَنىَ.

 :٢نيشانة

ئالؤتايثيكةكان (:)Allotypic determinants

لـــة رِاســـتىدا نيشـــانةكانى ئالؤتـ ـايثيكى نـــةردةكانى ئيمؤنؤنلؤبـــؤل  ،نيشـــانة
بؤمــاوةيي()Genetic markersيــةكاند .و ــةى ئالؤتاي ـ و ــةيةكى يوونــانييــة كــة
ئالؤ( )Alloبة ماناى "هى ديكة"( )Otherو تاي ()Typerيب لة رِيشةى  Typosكة بة
ماناى "جؤر" هاتووة ،وةرنِاوة .ئة نيشانانة لـة ناوضـةى نـةنؤرِ()Cى هيَنـديَ لـة
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زجنــِة قــورس و ســووكةكانى ئيمؤنؤنلؤبؤلينــةكاندا هــةلَكــةوتوون و لــة رِاســتىدا
بريتىية لةو جياوازيانةى كة لة تر ة ئامينـةكانى يـة يـان ضـةند ناوضـة( )Locusلـة
زجنــِة قــورس يــا ســووكةكاندا دةبينــدرىَ و لــة ييَــر كــؤنؤِؤلنى ياســاكانى بؤمــاوةيى
مةنــديَب( )Mendelدايــة .تــا ئيَســتا تــةنيا نيشــانة ئالؤتايثيك ـةكانى ئيمؤنؤنلؤبؤلينــة
مرؤيىيةكان لةسةر زجنـِة قورسـةكانى نامـا(  γ2 ،γ1و  ،)γ3ئالنوـا( ،)α2ئؤثسـيلؤن و
زجنِةى سووكى كاثـا دؤزراونـةوةو بـةرِيش بـة  Em ،Am ،Gmو  Invيـا  Kmنـاوديَر
كراون .بؤ ويَنـة تر ـة ئـامينى رِيـشى ٤٣٦ى زجنـِةى قورسـى  IgG3لـة هيَنـديَ لـة
مرؤظةكاندا "فنيب ئاالنيب"ة ،بـة لـة مرؤظـةكانيتـردا "فنيـب ئاالنيب"يـان نيـة .لـة
رِاستىدا ئة جؤرة ئالؤتيثة ئيمؤنؤنلؤبـؤلينى IgG3يـة ،جؤريَـ تر ـة ئامينةيـة و بـة
) G3m(11يا ) G3m(boناوديَريان كردوة .تـاكوو ئيَسـتا  ٢٤ئالؤتايـ دؤزراونةتـةوةو
قةبوولَ كراون كة بةرِيش بريت لة ٤ :ئالؤتاي بؤ  ١ ،γ1دانة بؤ  ١٣ ،γ2دانـة بـؤ ،γ3
 ٢دانةش بؤ  ١ ،α2دانة بؤ  εو  ٣دانةش بؤ  .κبؤ ساز كردنى ديةتةن بة ديى نيشانة
ئالؤتايثةكانى ئيمؤنؤنلؤبؤلينى جؤرة ئايةلنيَكى وة كةرويَش  ،دةبىَ هـةر لـةو جـؤرة
ئايةلنة ،واتة كةرويَش كة لة رِوانطةى بؤماوةيييـةوة جيـاوازة ،وة خانـةخوىَ كـةلن
وةرنريد .خشتةى ( ٣ــ  )٣ئالؤتايثة ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكانى مرؤڤ نيشان دةدات.
دياردةى بةرتةس بوونةوةى ئاليَلى):Allelic Exclusion of Allotypes (AEA

بةرتةســ بوونــةوةى ئــاليَلى دياردةيةكــة كــة تــةنيا لــة ليموةخانــةكانى  Bيــان
ثالمسةخانــةدا بينــدراوة .بــة ثيَــى ئــة دياردةيــة ،لــة كةســيَكى هيَؤِؤزيطــؤتدا،
ليموةخانةيةكى  Bلة نةلَ ئةوةى كة دوو ئاليَلى( )Allelesجياوازى بؤ ويَنيَكى جينى
ئيمؤنؤنلؤبؤل ( )Genetic locusهةية ،بة ئيمؤنؤنلؤبؤلينيَ كة ئة خانةيـة دةري
دةدا تةنيا ئالؤتيثيَكى هةية .بة واتايةكىتر لة نةلَ ئـةوةى ئـةو جينانـةى كـة نيشـانة
ئالؤتيثيىيةكانى ئيمؤنؤنلؤبؤلينيان لـة ييَـر كـؤنؤِؤلَ دايـة ،هـاوزالَ()Codominantن،
بــة ثالمسةخانةيــة تــةنيا ئــالؤتيثيَكى ديــاري كــراو لــة كةس ـيَكى هيَؤؤزيطــؤتدا
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دةردةدا و خانةيةكى ديكةى دروستكةرى هةر ئةو نرووثة يـان ييَـر نرووثـى ديةتـةن،
ئــالؤتيثيَكىتــر ســاز دةكــا .كــةوابوو كــؤى ئيمؤنؤنلؤبؤلينــةكانى س ـِِؤمى كةس ـيَكى
هيَؤؤزيطؤت خاوةنى ئالؤتيثةكانى داي و باوك .

دية ــ ئالؤتايثي ديةتةن لة مرؤڤدا بةو يَوانةى خوارةوة دروست دةبىَ:
 :١ويَ دةضىَ ئافرةتان لة دةورانى س ثرِىدا لة نةلَ بوونى جياوازى ئالؤتيثةكانى
ئيمؤنؤنلؤبؤلينى ميَردةكةياندا لة رِيَطاى ئيمؤنؤنلؤبؤلينى كؤرثةلـةوة هةسـتيار بـد و
ديةتةن بة ديى ئالؤتيثةكانى ئيمؤنؤنلؤبؤلينى ميَرد و كؤرثةلةوة ساز بكةن.
 :٢بة دواى بةخشينى خويَنى كامـبَ يـا ليَـدانى نامـانلؤبؤلينى هيَمؤلـؤط لـة ضـةند
كــةرِةتدا بــة مــرؤڤ ،ويَ دةضــىَ مرؤظــى وةرنــر بــة ديى نيشــانةكانى ئــالؤتيثى
ئيمؤنؤنلؤبؤلينة وةرنرةكانةوة هةستيار بـىَ و بـة ديى ئـةوان دية ئـالؤتيثى ديةتـةن
ساز بكا.
 :٣فاكتـةرى رِؤماتؤئيــديَ كــة لــة سـِِؤمى نةخؤ ــة تــووشبووةكـان بــة ئارتريــت
رِؤماتؤئيدةوة ثيَ دىَ لة نةلَ هيَنديَ لة نيشـانةكانى ئـالؤتيثى ئيمؤنؤنلؤبؤلينـةكانى
مرؤظة سرو تىيةكاندا ديكردةوة نيشان دةدا .فاكتةرى رِؤماتؤئيد لةرِاسـتىدا ئوتـوو
ئةنتى بادى))Autoantibodiesية و زياتر لـة نرووثـى IgMة و بـة ديى ناوضـةى Fcى
نةردةى IgGى نةخؤ ةكة خؤيةتى.
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خشتةى  :٣ – ٣ئالؤتيثى ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكانى مرؤڤ
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:Idiotypic determinants

بؤ ـــايى ثـــاراتؤ ( ،)FVبـــة تايبـــةت لـــة ناوضـــة زؤر بطؤرِةكـــان()CDRى هـــةر
نةردةيــــةكى ديةتــــةندا ،بــــة ديى ئيَثــــيتــــؤثيَكى ديــــاري كــــراو ،فــــؤرِميَكى
ســىَرِةهةنــديي( )Thri-dimentionalتايبــةتى هةيــة كــة ثــيَيــان دةلنــيَد "نيشــانة
ئايديؤتايثةكان" .ئة فؤرِمة تايبةتة لة هةر كلؤن( )Cloneيان دةستةية  ،ية جؤرة
ديةتـــةن بـــة ديى ئيَثـــىتـــؤثيَكى ديـــاري كـــراوة كـــة ثيَـــى دةلنـ ـيَد "ئايـــديؤتايثى
تايبــةتى"( .)Private idiotypeنــةىلَ جــار نرووثــة جياوازةكــانى ديةتــةن بــة ديى
ئيَثىتؤثة جؤراوجؤرةكانةوة بة هؤى ليَـ ضـوونى ديةجينـةكان لـة نـةلَ يـةكؤىدا لـة
ناوضةى بؤ ايى ثارِاتؤ لة يةكؤى نشيكد كة بةناو بة نيشـانانة دةلنـيَد :ئايديؤتايثـة
نشتىيةكان( ،)Publicيةكؤبرِ(  ،)Cross – reactingيـان دووثاتـة بـؤوة(
.)idiotypes

Recurrent

نيشانة ئايديؤتايثيكةكان لة خالنة جؤراوجؤرةكانى بؤ ايى ثارِاتؤ دا هةلَكـةوتوون
و بة يَوةيةكى نشتى دابةش دةبنة سةر سىَ نروو :
 :١نرووثيَ لة ناوضةى دةرةوةى بؤ ايى ثـارِاتؤ دان كـة بـة نيشـانانة دةلنـيَد،
ئايديؤتايثى ئالنوا.
 :٢هيَنديَ لة نيشانةكان نشي بة ويَنى ثيَوةلكانى ديةتةن بة ئيَثـىتـؤ لـة نيَـو
بؤ ايى ثارِاتؤ دا هةلَكةوتوون ،بة كاريان بة ثيَوةلكـانى ديةتـةن بـة ديةجينـةوة
نية .لـة رِاسـتىدا ئـة نرووثـة لـة نيشـانةكان ،ناوضـةكانى FRن ،كـة ثـيَيـان دةلنـيَد
"ئايديؤتايثى بيَتا".
 :٣خالَنةليَ لة نيَو بؤ ايى ثارِاتؤ كة بـة تـةواوى لـة ثيَوةنـديى رِاسـتةوخؤ لـة
نةلَ ئيَثىتؤثى ديةج دان و لة رِاستىدا خالنة زؤر بطؤرِةكان()CDRن ،ثيَيان دةلنيَد
"ئايديؤتايثى ناما"(ويَنةى  ١٤ـــ .)٣
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تؤرِى (:)Network theory

يةكيَ لة دةسكةوتة زؤر نرينطـةكان لـة بـوارى ئايديؤتايثـةوة ئةوةيـة كـة نيشـانة
ئايديؤتايثةكانى ديةتةن بؤ خـؤى ئـةو خانـةخويَيـةى كـة ديةتةنةكـةى سـاز كـردوة،
ديةجينيكــة .بــة ثيَــى ئــة دةســكةوتة" ،نيلــش يرنــة"(  )Niels K.Jerneلــة ســالنى
١٩٧٤ى زايينىدا ،تيؤرى تؤرِى ثيَشنيار كردو دةلنىَ:
ــــ دواى ئةوةى كة ئةندازةى ديةتـةنيَ بـة ديى ديةجينيَـ بـة ئاسـتيَكى رِيَـاةيى
نةيشــت ،ئــة ديةتةنــة دةتــوانىَ سيســتمى بــةرنريى بــورووييَنىَ و دية ئايــديؤتايثى
ديةتةن هةر لةو خانةخويَيةدا ثيَ بيَنىَ .دواتر ئـة دية ئايـديؤتايثى ديةتةنـة ،ـى
بوونةوةى زياترى ديةتةن بة ديى هةر ئةو ديةجينة رِادةنرىَ.
بؤ بةدةسـت هيَنـانى دية ئايـديؤتاي بـة ديى نيشـانةكانى ئايـديؤتايثى ديةتـةن َي
دةبىَ ديةتةنةكة هةر لـةو جـؤرة ئايةلنـة و هـةر بـةو ئالؤتيـ ()Syngeneicة ـةوة ىلَ
بدرىَ .ضونكة دية ئايديؤتايثى ديةتةن ،بة تايبةت بة ديى ئايـديؤتايثى جـؤرى بيَتـا و
ناما ،كة لة رِاستىدا قالنبيَكـة لـة بؤ ـايى نێتوةوةى ـويَنى ثيَوةلكـانى ديةتـةن بـة
ديةجينةوة( )Internal imageو بة واتايةكىتر ويَناكردنيَ لة ئيَثىتؤثـة ديةجينـةكان
خؤيانة ،كةوابوو ئةمرِؤكة لةسةر ئةوة هةولَ دةدةن كة لة دية ئايديؤتايثى ديةتةن بة
جيَطاى ديةج وةكـوو ظاكسـةن كـةلن وةربطـرن .بـة ظاكسـةنانة دةلنـيَد "ظاكسـةنة
ئايديؤتايثةكان" و تاكوو ئيَستاش ئة جؤرة ظاكسةنانة بة ديى ضـلنكةكانى ظايرؤسـى،
باكؤيايى و مشـةخؤرةكان لـة ئايةلنـة تاقيطـةيييةكانـدا تـاقي كراوةتـةوةو ئاكـاميَكى
با يان ليَوةدةست هاتووة .تةنانةت بة كةلن وةرنـرتد لـة ظاكسـةنانة بـة ديى ئـةو
نةخؤ ييانةى كة تا ئيَستا ظاكسةنيان نةبووة يا ظاكسةنيَكى با يان بووة ،توانيويانة
ثاريَشراويييةكى تا رِادةية جيَى متمانة ثيَ بيَند .هةروةها لةسةر ئةوة هةولَ دةدةن
كــة بــة ظاكســةنة ئايديؤتايثــةكان نةخؤ ــىيــةكانى خؤبــةنريى و ــيَرثةجنةكانيب
ضارةسةر بكةن .ئةو ثاريَشراوييةى لةو رِيَطايةوة بة ديى ظاكسةنة ئايديؤتايثةكان ثيَ
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هاتووة لة ظاكسةنة ثؤىلساكاريدةكان خؤرِانرترة ،ضونكة بة هؤى ثيَكهاتةى ثرِؤتينـى
ظاكسةنة ئايديؤتايثةكان ،بة ديييان خانة ميَمؤريةكان و  IgGساز دةبىَ ،لـة حالنيَـ دا
بة ديى ظاكسةنة ثؤىلساكاريدييةكان تةنيا  IgMزياتر ساز دةبـىَ و خانـة ميَمؤريـةكان
بة دارى ناكةن.

ويَنةى ١٤ــ :٣نيشانة ديةجينة ئايديؤتايثةكانى ئيمؤنؤنلؤبؤل

ئةركةكاني دذةتةن
Antibody Functions

نةورةتريد رِؤلنى ديةتةن ،ثاريَشنارى كردنى لة ـة لـة بةرامبـةر هيَر ـة دةرةكـى و
ميكرِؤبييةكاندا .لة اليةكىتـرةوة ويَ دةضـىَ ديةتـةن لـةييَر بـارودؤخيَكى تايبـةتىدا
زياننةليَ لة لةشدا ثيَ بيَنىَ و تةنانةت ببيَتة هؤى مردنى مرؤظةكةش.

ئة لف :رِؤلَى ثاريَزطارى كردنى دذةتةن:
ســةرةتا دةضــينة ســةر تــاوتوىَ كــردن و بــاس لــة ســةر تايبةمتةنــدييــةكان و ئــةو
رِيَطايانةى كة ديةتةن رِؤلنى ثاريَشنارى كردنى تيَدا دةبيينَ.

108

بنةما و ليَكدانةوةى تاقيكارىية سيَرِؤلؤجىيةكان

 :١تايبةمتةنديى مةي

( :)Agglutination

نرووثيَــــــ لــــــة ديةتةنــــــةكان دةتــــــواند بــــــة ديى زةرِرِاتــــــى نــــــامؤ و
مايكرِؤئؤرنانيشمةكان(باكؤى ،ظايرؤس ،كةرِوو ،تـة خانـةكان و...هتـد) بكةونـة تيَـ
هةلناــوون و بــة ــيَوةى كةلنةكــةبوو( )Clumpثيَكيانــةوة بلكيَــند و ثيَشــطِى لــة
بآلوبوونةوةيان بكـةن .ئـة تايبةمتةنـديييـةى ديةتـةن ،ثيَشـطِى لـة بآلوبوونـةوةى
مايكرِؤئؤرنانيشمةكان لة لةشدا دةكا و لة ئاكامدا زؤربةيان بة هؤى فانؤسـيتةكانةوة،
يةكـــــةوجىَ و خيَراتـــــر لـــــةنيَويان دةبـــــةن .بـــــةناو بـــــة ديةتةنانـــــة دةلنـــ ـيَد
"ئانلؤتين "( )Agglutininو نرووثـةكانى  SIgA ،IgMو  IgGبـةرِيش ،توانـايىيـةكى
زياتريان لة بةرِيَوةبردنى ئة كارةدا هةية ،واتة رِؤلنى زياتر دةنيَرِن.

 :٢تايبةمتةنديى

ثريَسيثيتاسيؤن( :)Precipitation

ديةتةن توانايى ثيَكةوة لكاندن و نيشتنى نةردة ئاوةكىيـةكانى ديةجـ  ،وةكـوو
سِِؤمى ثرِؤتينة نامؤكـان يـان مـاددة دةردراوةكـانى ميكرِؤبـةكانى هةيـة .بـةناو بـة
ديةتةنــة دةلنــيَد ،ثريَســيثيت ( )Precipitinو نرووثــةكانى IgA ،IgM ،IgGو SIgA
بة دارى لة كارةدا دةكةن.

 :٣تايبةمتةنديى

ئؤثسؤنيشاسيؤن ( :)Opsonization

لــة رِووكــارى فانؤســيتةكانى خرِؤكــةهاوتاكاندا ،وةرنرةنــةليَ بــؤ ثارضــةى Fcى
نــةردةكانى  IgGو  IgMو لــة رِووكــارى خانــةكانى تاكةخانــةشدا ،وةرنرةنــةليَ بــؤ
ثارضةى Fcى نةردةى IgGو  IgAهةية .ئة وةرنرانة ئيشن بـة فانؤسـيتةكان دةدةن
تا بةو ديةجينانةى كة لة اليةن ديةتةنةكانةوة داثؤ راون ،ثتةوتر بلكيَد و لة ئاكامدا
خيَراتـر هةلنيانلوو ــد .بـة تايبةمتةنــدييـة دةلنـيَد "ئؤثسؤنيشاسـيؤن" .هــةروةها لــة
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رِووكارى فانؤسيتةكانيبدا ،وةرنريَ بؤ ثارضةكانى بة ـى C3ى كؤمثلمـان هةيـة كـة
ئــة وةرنــرةش كــارى ئؤثسؤنيشاســيؤنى ديةتــةن بــةهيَشتر دةكــا .ئــةو ديةتــةن و
ثارضـــانةى كؤمثلمانيَـــ كـــة فانؤســـيتةكان بـــةهيَشتر دةكـــةن ،ثـــيَيـــان دةلنـــيَد
"ئؤثسؤن "( .)Opsonin
 :٤تايبةمتةنديى ثووضولَ كردنةوةى يةهرةكان( )Toxin neutralization

يةكيَ لـة تايبةمتةنـدييـة زؤر نرينطـةكانى ديةتـةن ،ثووضـةلَ كردنـةوةى يةهـرى
باكؤييةكان و زينـدةوةرةكانى ديكةيـة .دةركـةوتووة كـة نرووثـةكانى  IgM ،IgGو
 IgAبة ثيَى نرينطىيةكةيان توانايى ئـةجنا دانـى ئـة كارةيـان هةيـة .هـةر بؤيـة لـة
ئيمؤنؤتيَراثىدا بؤ رِزناركردنى نيانى مرؤظة تـووشبووةكـان بـة دةردةكؤثـان ،ياراوى
بوونى خواردةمةنى بة ميكرِؤبى بؤتـؤليش  ،دووثشـ و مـارثيَوةدان ،لـة سـِِؤمى ديى
يةهر يان ديةتةن( )Antitoxin serumكةلن وةردةنرن .تاقميَ لةسـةر ئـةو بـاوةرِةن
كة سِِؤمى ديى يار بة نيشانة كاريطـةرةكانى ديةجيَنيكـى يار يـان بـة ناوضـةية لـة
دةوروبةرى ئة نيشانانةوة دةلكىَ و لة ئاكامدا ثيَشطِى لة سـةقامطِكردنى يارةكـة
لةسةر انة لةبةر ضاونِاوةكاندا دةكا .بة باوةرِى تاقميَكىتـر لـة ليَكؤلنـةرةوان ،بـة
دواى ثيَوةلكانى ديةتةن بة يارةكةوة ،فؤرِمى نةرديى يارةكة دةنؤرِىَ و تايبةمتةندى
يارةكةى لة دةست دةدات.

 :٥تايبةمتةندى ثووضولَ كردنةوةى

ظايرؤسةكان( )Virus neutralization

ديةتــةنى دية ظــايرؤس دةتــوانىَ ظايرؤســةكة بــة ـيَوةيةكى تايبــةتى ثاســي و
ثووضةلَ بكاتةوةو بةر بة هيَر ى ظايرؤس بؤ نيَو انةكان بطرىَ .بؤ ويَنة لة ديةتـةنى
ديى ظايرؤســى هــارى بــؤ ئيمؤنــؤتيَراثى و رِزنــار كردنــى هــارنرتووان لــة مــردن كــةلن
وةردةنــرن .هــةروةها بــؤ ثاريَشنــارى لــةو كةس ـانةى كــة لةبــةردة ئــالوودةبوون بــة
ظايرؤســى هيَثــاتيتى  Bدان ،سـِِؤمى ديى ئــة ظايرؤســةيان لـيَدةدةن .نرووثــةكانى
IgM ،IgGو  IgAتوانايى ئةجنا دانى ئة كارةيان هةية.
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 :٦تايبةمتةنديى كو تنى باكؤييةكان( )Bacteriolyticبة هاوكاريى كؤمثلمان:
ييَرنرووثةكانى  IgGلة مرؤظدا جيا لة  IgG4و هةروةها  IgMبـة دواى ثيَوةلكانيـان
بة زؤريَ لة باكؤييةكان ،توانايى ضاال كردنى يَوةى كؤمثلمانى كالسيكيان هةيـة.
كؤمثلمانة ضاال بووةكة توانـايى لـةنيَوبردنى زؤربـةى بـاكؤييـة نـرا نيَطةتيظـةكانى
هةية .بةناو بة ديةتةنـةى كـة بـة يارمـةتى كؤمثلمـان دةتـوانىَ بـاكؤييـةكان لـةنيَو
بــةرىَ ،ثيَــىدةلنـيَد باكؤيؤليتيـ  .هــةروةها زؤريَكــى ديكــة لــة مايكرِؤئؤرنانيشمـةكان،
فانؤسيتةكان و تةنانةت مشةخؤرةكانيب هةر لة رِيَطايةوة لةنيَو دةضد.

 :٧رِؤلنى ثاريَشنارى كردنى  SIgAلة دةردراوة دةرةكييةكانى لةشدا:
سيستمى بةرنريى لـةش لـة ناوثؤ ـى( )Mucosal immunityوة كؤئةندامـةكانى
هــةرس ،هةناسةكيَشــان ،زاووزىَ و ميــشةرِؤ ،خــاوةن تايبةمتةنــدييــةكى ثيَكهاتــةى
تايبةت كة بة دةردانى  SIgAثيَشطِى لة هيَر ى مايكرِؤئؤرنانيشمةكان بؤ نيَو لةش
دةكةن .ئة ديةتةنة بة هؤى ثيَوةلكـانى بـة مايكرِؤئؤرنانيشمةكانـةوة ،ثيَشـطِى لـة
جيَطــؤرِكىَ كردنيــان لــة نــاوثؤشدا دةكــا .ليَكؤلنينــةوةكان دةريــان خســتووة ،ئــةو
كؤرثانةى كة ِى دايكيان دةخؤن لة ضاو ئةو كؤرثانةى كة ِى ويش يان ـِى
مانطايان دةدةنىَ ،بـة نيسـبةت ضـلنكةكان و ئاليَرينةكانـةوة خـؤرِانرييـةكى زياتريـان
هةية .رِيَاةى  SIgAلة يةكى(ِ )Colostrumى يةكةمى دايكان نشيكةى دة نرا لـة
ليؤدا و دواتر لة مةوداى حةوتووى يةكةمى مندالَ بوونةكـةدا بـة خيَرايـى دادةبـةزىَ و
دةناتة ية تا دوو نرا لة ليؤدا .بة زيادبوونى رِێتژةى ِى داي  ،رِيَاةى  SIgAلـة
هةر ةو و رِؤييَ د ا ،نشيـ بـة يـة نـرا سـابيت دةميَنيَتـةوة .ـِى دايـ هـةلنطرى
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زؤربةى نرووثة ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكانىترة .ضوونة نيَوةوةى ديةجينةكان بؤ كؤئةنـدامى
هةرسى داي لة رِيَطاى دةمةوة ،دةبيَتة هؤى وروويانى سيستمى بةرنرى جيَطِ لـةنيَو
رِؤؤلنةكاندا و ديةتةنى ديى ئةو ديةجينانة لـة ـِى دايـ دا دةردةكـةوىَ .كـةوابوو
بايوى كؤرثة بة ِى داي  ،لةبةرامبةر ديةجينةكانى دةوروبةرى دةثاريَشىَ.

 :٨رِؤلنى ديةتةنى  IgEوة نؤلناى( )Gate Keepersموولوولةكان:
هــــةروة بــــاس كــــرا ،هؤكــــارى ســــةرةكى دةردانــــى هيســــتام و مــــاددة
وازؤئةكتيظـــةكانىتـــر( )Vasoactive aminesلـــة خرِؤكةتوتـــةكان و در ـــتةخانةدا،
ئيمؤنؤنلؤبؤلينى IgEية .يةكيَ لـة تايبةمتةنـدييـة بيؤلـؤييكييـةكانى ئـة ماددةيـة،
زيـادكردنى كارتيَكـةرى موولوولةكانـة لـةو ــويَنةى كـة دةردةدريَـد .لـة ئاكـامى ئـة
ضوونةسةرةوةيةدا ،نةردةكانى ديةتةن و كؤمثلمان بة ئاسانى لة سـوورِانى خويَنـةوة
بــةرةو بؤ ــايى نيَــوان ــانة و خانــةكان دةضــد و كــاري خؤيــان ئــةجنا دةدةن.
مايكرِؤئؤرنانيشمة هيَرشبةرةكانيب بـة هـؤى ديةتـةن و كؤمثلمانـةوة لـةنيَو دةضـد و
دواتر لة اليةن فانؤسيتةكانةوة كة رِؤلنى ثا كـةرةوةيان لـة لـةشدا لةسـةر ـانة ،بـة
خيَرايــى و بــة ميكــانيشمى ئؤثسؤنيشاســيؤن كــؤ و ــى دةبنــةوة .ضــونكة يــةكيَ لــة
تايبةمتةندييـةكانى هيسـتام  ،بردنةسـةرى كارتيَكـةرى موولووكانـة و يـةكيَكيب لـة
هؤكارة سةرةكييةكانى دةردانى هيستام لة خرِؤكةتوتةكان و در تةخانةداIgE ،ية،
كةوابوو دةتوان بلنيَ كة ئـة ديةتةنـة رِؤلنـى نؤلناـى لـة ـويَنى ضـوونة يوورةوةى
موولوولةكان و انةكاندا بة ئةستؤوةية .هةر بـة ثيَـى ئـةو ميكانيشمـة لـة سـا نةى
دوايىدا رِؤلنى ديةتةنى  IgEلة بـةرنري كردنـى لـةش ديى كرمـةكان و مشـةخؤرةكان،
كةوتـــة بـــةر هةلنســـةنطاندن و تةئيـــد كـــرا .كـــةوابوو ضوونةســـةرى رِيَـــاةى  IgEلـــة
ئالوودةبووان بة مشةخؤرةكان بة تايبةت كرمةكان بة قازاجنى خانةخويَية.
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ب :رِؤلَى خاثووركردنى دذةتةن:
هةروة باس كرا ،رِؤلنى سـةرةكى ديةتـةن ،ثاريَشنـارى كردنـى لة ـة لـة بةرامبـةر
هيَر ــى مايكرِؤئؤرنانيشمــةكان و ئاليَرينــةكانى دةوروبــةردا .لــة اليــةكىتــرةوة ،لــة
بارودؤخيَكى تايبةتىدا ،ديةتةنةكان دةتواند زيـاننـةليَ لـة لـةشدا ثيَـ بيَـند .ئـةو
نةخؤ ي و زيانانةى كة لة ئاكامى ثةرضةكردارةكانى ديةتةنةوة ثيَ ديَد ،بريت لة:

 :١نةخؤ يية كؤمثليَكسة بةرنرييةكان

()Immune complex diseases

يةكيَ لة تايبةمتةندييةكانى ديةتـةنى نرووثـةكانى  IgGو  ،IgMئـةكتي كردنـى
رِيَطاى كؤمثلمانى كالسي دواى ثيَوةلكانى بة ديةجينةوةية .ثرِؤتينة ضاال بووةكانى
سيستمى كؤمثلمان خاوةنى تايبةمتةنـدينـةليَكى بيؤلـؤييكى جؤراوجـؤرن و دةتـواند
زيان بة لةش بطةيةند .بؤ ويَنة لة زيانةكانى كؤمثليَكسى بـةرنري ،دةكـرىَ نةخؤ ـيى
سـِِةمى( )Serum sicknessلـة ئاكـامى ليَـدانى سـِِؤمى هيَؤِؤلـؤط و ثةرضـةكردارى
ئــارِتووس( )Arthus reactionنــاو بــةريد .ئــة نرووثــة نةخؤ ــييانــة لــة ئاكــامى
ثةرضةكردارةكانى زيادبوونى ئاليَريى جؤرى سىَدا سةرهةلَ دةدةن.

 :٢نةخؤ يية خؤ بةرنرييةكان

()Autoimmune diseases

ويَ دةضىَ لة بارودؤخيَ دا سيسـتمى بـةرنرى ديى ـانةكان و خانـة خؤييـةكانيب
بـورووييَ و خؤنةرِئاسـا ديةتـةن دروسـت ببـىَ .ئـة ديةتةنـة لـة نرووثــةكانى  IgGو
IgMة و دةبيَتة هـؤى زيـان نةيانـدن بـة ـانة يـان خانـةى مةبةسـت و ثيَـ هيَنـانى
نةخؤ ـيى خؤبــةرنرى .وة نةخؤ ـيى مايســتيَنيا نــراويس ( )MG54كـة لــة ئاكــامى

Mysthenia gravis = MG : 54
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ئوتووئةنتىبادى ديى وةرنرى ئةسيَتيب كول لة رِووكـارى ماسـؤلنكة جوولنـةدارةكاندا
ثيَـــ دىَ .ميكـــانيشمى ســـةرهةلندانى زيانـــةكانى ئـــة نةخؤ ـــييـــة لـــة ئاكـــامى
ثةرضةكردارةكانى ثةرةسةندنى حةساسيةتى جؤرى ٢دا سةرهةلَ دةدةن.

 :٣نةخؤ يية ئاليَريييةكانى ئاتؤثي و ديكردةوة ئانافيالكتيكةكان

55

هةرضـــةند ئيمؤنؤنلؤبـــؤلينى  IgEوة نؤلناـــىيـــة لـــة بـــةرنرى لـــةش بـــة ديى
ميكرِؤبةكان و مشةخؤرةكاندا رِؤلنيَكى نرينطى بة ئةستؤوةية ،بة لـة اليـةكىتـرةوة
دةتوانىَ هيَنديَ لة نةخؤ يية ئاليَرييية فةورييةكان و ثةرضةكردارة مةترسييةكانى
ئانافيالكتي لة ئاكامى دردانى هيستام و ماددة وازؤئةكتيظةكانىتر ثيَـ بيَنـىَ ،وة
نةخؤ يية ئاليَريييةكانى ئاتؤثي  ،بؤ ويَنة بةرهةنط ،بِؤ و  ...هتد .ئة نرووثة لـة
نةخؤ ييةكان لـة بة ـى ثةرضـةكردارةكانى ثةرةسـةندنى حةساسـيةتى جـؤرى يـة
دةيميَردريَد.

ئةوانةى كة لة هةر كات و ساتيَكدا ياد ى خوا دةكةنةةوةو خوايةال لةة وةبةو وةة دايةري لةة وةبى
دروست كردنى ئامسال و زةوى دال ،هةميشة دةلَيَن:
خوايا ئةم دةزطا طةورةو طرانةت وة وىَ هؤ و لةخؤرِا دروست نةكردوة ،ثاك و ويَطةدرى ،وة لوتف
و طةورةيى خؤت لة عةزاوى دؤزةخ مبال ثاريَزة.
"قورئانى كةريري ةةة سوورةى ئاىل عيَمرال"

Anaphylactic reactions : 55
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٤
سيستمى كؤمثلمان
The Complement System

ثيَشةكى:
لــة ســالنى ١٨٩٤ى زايينــىدا ،فــايويَر و ئيســاف( )Pfeiffer and Isaffرِاثــؤرِتى
دياردةى فايويَريان رِانةياند .ئة بِمةندانة ديتيان كة لةى نويَى هةناوثؤ ـى بـةراز
لة بةرامبةر نةخؤ يى وةبادا ثاريَشراوةو توانايى لةنيَوبردنى ميكرِؤبى ويويؤن كوليَراى
هةية ،بـة ئةنـةر نـةرماى ثـىَبـدةن ،ئـة تايبةمتةنـدييـةى لـة دةسـت دةدا .ئـة
بِمةندانة هؤكارى ئة مةسةلةيان نةدييةوةو بة دياردةى فايويَر ناوديَريان كرد .دواتر
لــة ســالنى ١٨٩٥دا ،بؤرديَــت( )J.Bordetدةرؤســت كــة بــؤ كو ــتنى بـةكؤيــةكان و
لةبةريــة هةلنتــةكان يــا ــي كردنــةوةى خرِؤكةســوورةكان ،ثيَويســتى بــة دوو مــاددة
هةية .يةكيان لة بةرامبةر  ٥٦ثلةى سةدى و بؤ ماوةى نيو كات يميَر خؤرِانرةو تةنيا
لــة سـِِؤمى نيانلةبــةران و مرؤظـى ثــاريَشراودا بــة ديى ئــةو ميكرِؤبــة هةيــة و ،ئــةويؤ
هةستيار بةو نةرماية و لة خويَنى تةواوى ِدةرةكاندا وةدةست دةكةوىَ .ئيَستاكة
بةو ماددة خؤرِانرةى بةرامبةر نةرما دةلنيَد "ئـةنتىكؤر"(ديةتـةن) و ئـةوةش كـة بـة
نةرما هةستيارة ثيَى دةلنـيَد "بـوخنيَر"( ،)Buchnerئةليَكسـ ( )Alexinو دواتـر لـة
سالنى ١٨٩٩ى زايينىدا ،ئيَرلي ( )Ehrlichناوى نا كؤمثلمان .ئةليَكسـ لـة زمـانى
يوونــانىدا بــة مانــاى ب ـىَنــاو(a name

 )Withoutهــاتووة .كؤمثلمــان لــة فارســىدا،
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تةواوكةر دةخويَندريَتةوةو لة تاقيكارييةكاندا ،فيكساسيؤنى كؤمثلمان يا تةواوكـةرى
ثايةدارى ثىَدةلنيَد ،بة ثيَى بةلنطة ميَاوويييةكان ،ديةتـةنى ديى خرِؤكـة سـوورةكانى
مةرِ ئامبؤسيَثتؤرِ و بة كؤمثلمانيب دةلنيَد "ئةليَكس ".

ثرِؤتينةكا نى سيستمى كؤمثلمان:
سيستمى كؤمثلمان لة كؤى ئةو ثرِؤتينانةى كـة لـة رِوانطـةى ثيَكهاتـةى كيميـايى و
كـارة بيؤلــؤييكييةكانــةوة جيــاوازييــان لةنــةلَ يــةكؤىدا هةيــة ،ثيَـ هـاتووة .ئــة
ثرِؤتينانة لة دوو يان سىَ زجنِةى ثؤىلثثتيدى ثيَ هاتوون كة بـة هـؤى ثيَوةنـدييـة
دوو سولويدييةكانةوة ثيَكةوة لكاون .بة زجنِةى نةورةتر ئالنوـا ،زجنـِةى ناـكةتر
بيَتا و ئةنةر زجنِةيةكى سيَهةميب هةبىَ ،بة ناما ناوديَر دةكرىَ .الني كة تا ئيَستا
 ٢٥جؤر ثرِؤتينى جؤراوجؤر لة سيستمى كؤمثلماندا ناسراون كة نشيـ  ١٥لةسـةدى
( )W/Wكيَشى نلؤبؤلينةكانى ثالزما ثيَ ديَند .ثرِؤتينةكانى سيسـتمى كؤمثلمـان بـة
هؤى خانة جؤراوجؤرةكانةوة دروست دةبد كة لة ثيَوةندييـةدا تـا ئيَسـتا تاكةخانـة
يــان قــةثطرة خانــةكان ،56فايوؤبالســتةكان ،خانــةى ســييــةكان ،ــانةى ضــةورى،
رِووكة ةخانةكانى رِؤؤلنة و كؤئةندامى زاووزىَ و ميشةرِؤ(جيـا لـة نورضـيلةكان) و بـة
تايبةت خانةكانى ثارانشيمى جةرط ناسراون.
بة يَوةيةكى نشتى دةتوان ثرِؤتينةكانى سيسـتمى كؤمثلمـان دابـةش بكةينـة
سةر دوو نروو :
ئةلف :ئةوانـةي كـة هـةر لـة سـةرةتاوة ضـاالكىيـان نيـة و ثاسـيظد و دواى ضـاال
بوونيان توانايى ئةجنا دانى ئةركةكةيان هةية .ئة نرووثة  ١٢دانةن و ثيَيان دةلنـيَد
"ثرِؤتينة ئةر دارةكان"(.)Functional

 :Macrophage : 56ماكرِؤفاي ،قةثطرة خانةكان ،خانةقةثطر ،قةثطرةخانة .و.
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ب :بة يَكي ديكة لة ثرِؤتينةكانى سيستمى كؤمثلمان ئةوانةن كة رِؤلنى كؤنؤِؤلنكـةر
يا بةرنيَرِةوة()Inhibitorيان هةية و لةرِاستىدا بةر بة ضاالكى لة رِادةبةدةرى ثرِؤتينة
ضـــاال بووةكـــانى نرووثـــى يةكـــة دةنـــرن .بـــة نرووثـــة دةلنـــيَد "ثرِؤتينـــة
رِيَكخةرةكان"( .)Regulator

ناوديَركردنى ثرِؤتينةكانى سيستمى كؤمثلمان:
هةر كا لة ثرِؤتينةكانى سيستمى كؤمثلمان بة يَوةية نيشان دةدةن .نرووثيَـ
لــة ثرِؤتينــة ناضــاالكةكان بــة ثيتــى نــةورةى " "Cنيشــان دةدةن .ئــة نرووثــة لــة
ثرِؤتينةكان  ٩جؤرى فرةضة ند كة هـةر كاميـان بـة يمـارةى تايبـةتى وة C2 ،C1
و C9 ...ديارى دةكرىَ .هيَنديَكىتريان بة و ةى فاكتةر و بة ثيتـى نـةورةى ئـةلف و
بيَى الت نيشان دةدريَد ،وة فاكتةرى  ،Bفاكتةرى  Hو  ...هتـد .نرووثيَكـىتـر لـة
ثرِؤتينةكانى سيستمى كؤمثلمان بـة نـويَرةى كاريَـ كـة ئـةجنامى دةدةن ،ناوديَريـان
 C1يـا  inactivatorــــ
كـردوون ،وةكـوو  inhibitorــــ
 .C1بة ـيَكى ديكـة لـة ثرِؤتينـةكانى
سيستمي كؤمثلمان بة يَوةى دةستةوايةيى ناوديَريان كـردوون وة ،
و ثرِؤثيَرديد  .(P) Properdin57بة دواى ئةكتي بـوونى يةكـة ثـرِؤت لـة سيسـتمي
"S" Protein

كؤمثلمان كة بـة هـؤى مـاددة ضـاال كـةرةوة تايبـةتييـةكان( )Activatorsرِوو دةدا،
ثرِؤتينةكانىترى سيستمي كؤمثلمان ية بـةدواى يـة دا وةكـوو تاظطـة( )Cascadeتـا
كؤتــاييتــريد بة ــى ضــاال دةبــد .ضــاال بــوونى ئــة نةردانــة دواى تيَكشــكان و
جيابوونةوةى ثارضةيةكى ناكةى ثثتيدى كـة زيـاتر لةسـةر زجنـِةى نـةورةى ئالنوـا
داية ،رِوو دةدات .بة دواى ضاال بوونى نـةردةدا ،ثيَوةنـدى نـاوةوةى تيواسـتيَر لـة
زجنِةيةدا ئازاد دةبىَ .ثيَوةنديية تيواستيَرةكان ثيَوةنديَكى هاوبة ى نيَوان كةربؤن
و نوونرد(كويت)ى تر ةئامينةكانى نلؤتام و سيستيَئ ( )-S-C= Oلةسةر زجنِة
ثــؤىلثثتيــدةكانى ئالنوايــة .ثارضــةى ضــاال بــووى كؤمثلمــان بــة هــؤى ثيَوةنــدى

 : 57بة

يَوةية ناوديَر كراون كة ثرِؤت بة ثيتى  Sو ثرِؤثيَرديد بة ثيتى . P
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تيواستيَرةوة ،ثيَوةنديى هاوبةش لةنةلَ فاكتةرى ئام يا ئيدرؤكسيب لة كؤمثليَكسى
ئيميؤندا ثيَ ديَنىَ و بة يَوةية ثيَوةى دةلكىَ.
ثرِؤتينة ضاال بووةكانى سيستمي كؤمثلمان بة ـيَوةى ئـةنشيم كـار دةكـا و بـة
يَوةيةكى تايبةتى كاريطةريييان بؤ سةر يـةكؤى هةيـة .ئـة ئةنشميانـة بـة هيَلنيَكـى

ــــــــــ ــــــ
 C42و فاكتةرى
باوو كة لة سةريانةوة دادةنيَد ،ديارييان دةكةن وةكوو  C4b2bيا
ـــ و...هتد.
B

لــة ئاكــامى ضــاال بــوونى ثرِؤتينــةكانى سيســتمي كؤمثلمــان و ثيَكهــاتنى ئــةو
ئةنشميانةى كة دةبنة هؤى كان و ضاال بوونى ثرِؤتينـةكانى ديكـةى ئـة سيسـتمة،
ثارضةنةليَ ثيَ ديَد كة تايبةمتةندييةكانى بيؤلؤييكى تايبـةتىيـان هةيـة و بـة ثيتـة
ناكةكانى ئةلف و بيَى الت لة ثةنا ئةو ثرِؤتينةى كة ليَيةوة وةرنِاوة ،دةنووسـيَد
وة  C3b ،و  .C3aثارضة كاوة نةورةكان زياتر بة ثيتى " "bو هى ناكةكانيب بة
ثيتةكانى" g ،d ،c ،aو "eنيشان دةدةن .كةوابوو بة دواى ضاال بوونى ثرِؤتينـةكانى
سيستمي كؤمثلمان ،دوو ناوضةى ضاال ( )Active Sitesلةسةر زؤربةى ئـة نةردانـةدا
دةردةكةون ،يةكيان ناوضةيةكة كة تايبةمتةنديى ئةنشميى بؤ ثرِؤتينيَ كـة دواتـر لـة
رِاستايةدا بة دارى دةكا ،هةية و ئةوى ديكـة ـويَنيَكة كـة وة وةرنريَـ بـؤ ثارضـة
ــكاوةكةى كؤمثلمــان كــار دةكــا ( .لــة خشــتةى  ١ــــ ٤ى ثرِؤتينــةكانى سيســتمي
كؤمثلمان و رِادة سرو تىيةكةيان دةبيند).

رِيَطاكانى ئةك تيظ بوونى ثرِؤتينةكانى سيستمي كؤمثلمان:
ثرِؤتينةكانى سيستمي كؤمثلمان بة دوو ميكانيش يان لة دوو ـيَواز( )Pathwaysى
تةواو جيا لة يةكؤى ضاال دةبد و لة ئاكامـدا خانـةى مةبةسـت(  )Target cellلـةنيَو
دةبةن و ي( )Cytolysisدةكةنةوة .ئة دوو ميكانيشمة بريت لة:
 :١يَوازى كالسي ( )Classicalيان سةرةكى.
 :٢يَوازى ئةلنؤناتي (  )Alternativeيان ثرِؤثيَرديد(  )Properdinيان الوةكى.
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يَوازانة ثيَوةندى بة جؤرى ماددةى ضـاال كـةرةوة هةيـة

كة دةتوانىَ يةكة ثرِؤتينةكان لة هةركا لةو رِيَطايانةوة بد ،ضاال بكا.
يَوازى كالسي بة ضاال بوونى  C1دةست ثيَ دةكا و بـة  C9كؤتـايى دىَ ،بـة
بــؤ ضــاال بــوونى ـيَوازى ئــةلنؤناتي ثيَويســتيى بــة ثارضــةى  C3bهةيــة .ـيَوازى
ئةلنؤناتي لة نيوةى رِيَطادا ،واتة لة  C5بة يَوازى كالسيكةوة ثةيوةست دةبىَ و لة
ئاكامدا ثامشاوةى رِيَطاكة واتة ،لة  C5تا  C9لـة هـةر دوو رِيَطاكـةدا هاوبة ـة .جيـا
لةو رِيَطايةى سةرةوة رِيَطايةكى سيَهةميب بؤ ضاال بوونى سيستمي كؤمثلمان هةيـة.
رِيَطاى سيَهة بة هؤى هيَنديَ لة ئةنشمية خانةيييـةكان يـان ئـةو ماددانـةى كـة لـةنيَو
سِِؤ دان ،دةست ثيَدةكا .ئة ضاال كةرةوانة رِاستةوخؤ و بة بىَ بة داري كردنـى
يةكـة ثرِؤتينــةكان لــة  C3يــا C5ةوة توانــايى ضــاال كردنــى سيســتمي كؤمثلمانيــان
هةية .بؤ ويَنة لةنيَو ئةو ئةنشميانـةى وة تريثسـ ( )Trypsin – like enzymesوان و
توانايى ئةجنا دانى ئة كارةيان هةية ،دةتوان ثالمس لة سيستمي فيوينؤليتي و
هيَنديَ لة ئةنشمية تةنوضكة

يكارةكان(enzymes

 )Lysosomalناو بةريد .ويَنـةى ١

ـــ  ٤ضؤنيةتى ثيَوةنديى سيستمةكانى فيوينؤليتي  ،كين و مةي لةنةلَ سيستمي
كؤمثلمان و ئةكتي بوونى نيشان دةدات.
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ويَنةى ١ــ :٤ضؤنيةتى ثيَوةنديى سيستمةكانى فيوينؤليتي  ،كين و مةي لة نةلَ سيستمى كؤمثلماندا.

قؤناغةكانى ضاالك بوونى سيستمي كؤمثلمان:
بة يَوةيةكى نشتى دةتوان ضاال بـوونى ثرِؤتينـةكانى سيسـتمي كؤمثلمـان دابـةش
بكةينة سةر سىَ قؤناغ:
 :١قؤناغى ناسينةوة(:)Recognition

ئــة قؤناغــة بــة ــيَوازى كالســي بــة هاوكــارى ثرِؤتينــى  C1و لــة ــيَوازى
ئةلنؤناتيظيبدا بة هاوكاريى ثرِؤتينى  C3bئةجنا دةدرىَ.
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 :٢قؤناغى ضاال كردنى ئةنشميةكان ( :)Enzymatic activation

ئة قؤناغة لة رِيَطاى كالسـيكةوة بـة هاوكـارى ثرِؤتينـةكانى  C2 ،C4و  C3بـةرِيش
ـــ و  Pبـةرِيش
رِوو دةدات .لة رِيَطـاى ئةلنؤناتيظـةوة ثارضـةى  C3bو فاكتـةرةكانى D ،B
بة دارى دةكةن.
 : ٣قؤناغى هيَرش بؤ سةر ثةردةى خانة (:)MAC58

لة كؤتايى قؤناغى رِيَطاى كالسي و ئةلنؤناتي دا ،كؤمةلنة ثرِؤتينـةكانى  C5تـا
بة دارى دةكةن و لة كؤتايىدا دةبنة هؤى لةنيَوبردنى خانةى مةبةست.

C9

ميكانيزمة ضاالككةرةوةكانى سيستمي كؤمثلمان لة رِيَطاى كالسيكةوة:
ئـةكتي كـةرةوةكان( )Activatorsيـان ئـةو ماددانـةى كـة سيسـتمي كؤمثلمـان لـة
رِيَطاى كالسيكةوة ضاال دةكةن ،بريت لة دوو نروو :
ئةلف :ئةو ضاال كةرةوانةى كة سةرضاوةى ئيمؤنؤلؤييكىيان هةية.
ب :ئةو ضاال كةرةوانةى كة سةرضاوةى نائيمؤنؤلؤييكىيان هةية.
ئةلف :ئةو ضاال كةرةوانةى كة سةرضاوةى ئيمؤنؤلؤييكىيان هةية:
نرينطؤيد رِيَطاى ضاال كردنى سيستمي كؤمثلمـان لـة رِيَطـاى كالسـي و بـة هـؤى
ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكانى نرووثةكانى  IgGو IgMةوة رِوو دةدات .ئة كارة بة دوو يَوة

بةرِيَوة دةضىَ:

 :١كؤمثليَكســى ديةج ـ و ديةتــةن يــان كؤمثليَكســة بــةرنرييــةكان(
 )Complexesكة لة ئاكامى ثةرضةكردارة بةرنريىيةكانةوة ديَنة ثيَب.
 :٢نةردة ثؤليميَرىيةكان و ئيمؤنؤنلؤبؤلينى

Membrane attack Complex = MAC : 58

ثتةو( Ig

:)Aggregated

Immune
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ئة نةردانة لة نامانلؤبؤلينة ليَدراوةكانـةوة ،وةدةسـت ديَـد .بـة هـؤى خةسـتيى
زؤرى نامانلؤبؤلينةكان لة كاتى ئامادةكردنىدا ،كةميَ لة نةردةكانى ئيمؤنؤنلؤبؤل
ثيَكةوة دةلكيَد .هةروةها ئةنةر نِاوةى نامانلؤبؤل لة بارودؤخيَكى نالـةباردا هـة َل
بطريد ،دةبيَتة هؤى ثؤليميَرة بوونى .ئةو نامانلؤبؤلينانةى كة تةنيا بـؤ  I.M59دةبـد
و ئةنةر لة رِيَطاى  I.V60يةوة ليَ بدريَد ،دةبنـة هـؤى ضـاال بـوونى رِيَطـاى كالسـيكى
كؤمثلمان و لة ئاكامدا هيَدمةى ئانافيالكسى ديَتة ثيَب.
لــةنيَوان ثيَــن نرووثــى ئيمؤنؤنلؤبــؤل دا ،تــةنيا  IgGو  IgMئــةكتي كــةرةوةى
ئيمؤنؤلؤييكى رِيَطاى كالسيكى كؤمثلماند و لة مرؤظدا ييَر نرووثى  IgG4توانـايى ئـة
كارةى نية و توانايى ييَر نرووثةكانىتريب لة ئةجنا دانى ئة كارةدا جياوازن و بـةرِيش
 IgG3زياتريد و  IgG2كةمؤيد توانايىيان هةية .بـؤ ضـاال كردنـى رِيَطـاى كالسـيكى
و لــة نــةردةى IgG

كؤمثلمــان ،بــوونى ناوضــةى Fcى ئيمؤنؤنلؤبــؤل زؤر ثيَويســتة
ناوةندى  CH2و لة IgMيـبدا ناوةنـدى  CH3يـا  CH4بـة بة ـى يةكـةمى ثرِؤتينـى
سيســتمي كالســيكى كؤمثلمــان واتــة C1qوة دةلكــىَ و ضــاالكى دةكــا .هةنووكــة بــؤ
بةدةست هيَنانى ئةو نامانلؤبؤلينانةى كة توانايى ضاال كردنى سيستمي كؤمثلمانيان
نةبىَ و بىَ هيض نيطةرانىية تةزريق بكريَنة نيَو خـويَد يـان درِكـة ثةتكـةوة ،بـة هـؤى
هيَنديَ لة ماددة كيميايىيةكانى وة ثؤىل ئيَتيليَنى نةليكؤل ،نؤرِانكارىيان بـة سـةر
ثيَكهاتــةى ئــة ناوةندانــةى ئيمؤنؤنلؤبؤلين ـةدا هيَنــاوة يــان بــة جياكردنــةوةى ئــة
ناوةندانــة بــة هــؤى ثثس ـ و ئامــادةكردنى  ،F(ab′)2توانيويانــة نامــانلؤبؤل نــةل َي
دروست بكةن كة توانايى ضاال كردنى سيستمي كالسيكى كؤمثلمانيان نةبىَ .كؤمثانيا

 :Intra muscular = I.M : 59واتة لة رِيَطاى ماسؤلنكةوة ،يان دةرزى ليَدان لة رِيَطاى ماسؤلنكةى مستةوة .ئةو
دةرزىيانةى كة تةنيا i.mيان لة سةر نووسراوة ،بؤ مست دةبد و نابىَ لة رِيَطاى دةمارةوة ىلَ بدريَد .و.
 : Intra Venous = I.V : 60واتة لة رِيَطاى دةمارةوة ،ئةو دةرزىيانةى كة ئةوةيان لة سـةر نووسـرابىَ ،تـةنيا
بؤ رِةط دةبد و رِاستةوخؤ دةضنة نيَو خويَنةوة .كةواتة ئةو دةرزىيانةى كة i.vيان لة سةرة بؤ دةمار دةبد .و.
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جؤراوجؤرةكانى دةرمانى ناونةليَكى جياوازى تيجارةتىيان بؤ نامانلؤبؤلينى دةمـارى
خويَد( )Intravenous immune globulin = IVIGهةلنبااردوة.
ب :ئةو ضاال كةرةوانةى كة سةرضاوةى نائيمؤنؤلؤييكىيان هةية:
مــاددة غــةيرة ئيمؤنؤلــؤييكىيــة جؤراوجؤرةكــان توانــايى ضــاال كردنــى سيســتمي
كؤمثلمانيان لة رِيَطاى كالسيكةوة هةية .بؤ ويَنة ،ثرِؤتينى سى ـــ رِيَئـاكتؤر(،)CRP61
ثرِؤتينى Aى ميكرِؤبـى ئيسـتافيلؤكؤ DNA ،ى ديَنـاتؤرة ،ئةنشميـةكانى لـة ـيَوةى
تريثس  ،تاقميَ لة ظايرؤسةكان(ثارائانولؤئانشا) ،ثةردةى ميتؤكؤندريا لـة ـانةى دلَ
دا ،كريستالنةكانى ئوورات ،ليثؤ ثـؤىل سـاكاريدى هيَنـديَ لـة بـةكؤييـةكان ،مييـةل
( )Myelinو هيَثـــاريد .هؤكـــارى ئـــةو ئـــازار و هةوكردنـــةى لـــة تـــة نةخؤ ـــيى
دةردةمِان(نقرس) داية ،دةنةرِيَتةوة بؤ ئةكتي بوونى رِيَطاى كالسيكى كؤمثلمان بة
هؤى ترشی ئووريكةوة.
قؤناغة جؤراوجؤرةكانى ضاالك كردنى ِريَطاى كالسيكى سيستمي كؤمثلمان:
يةكة ثرِؤتينى رِيَطاى كالسيكى كؤمثلمان C1ة كـة لـة سـىَ بـةش ثرِؤتينـى ،C1q
 C1rو  C1sثيَ هاتووة .بة ـيَوةيةكى سرو ـتى و لـة مرؤظـة سـاغةكاندا ئـة سـىَ
بة ة قايم و پتەو ثيَكةوة لكاون و بة يَوةى جياجيـا نابينـدريَد ،بـة دةكـرىَ بـة
جيا لة بواری ثاتؤلؤييكى و لةنيَو سِِؤ دا ثيَناسة بكـرَيد .نـةردةكانى  C1r ،C1qو
 C1sبؤ ثيَوةلكاندن ثيَكةوة ثيَويسـتىيـان بـة ئـايؤنى كةليسـيؤ هةيـة و ئةنـةر ئـة
ئايؤنة لة كؤمةلنةيـة دوور خبةينـةوة ،سـىَ ثارضـة ثرِؤتينـى ئـة ماكرِؤملووكوولـة لـة
يةكؤى جيا دةبنةوة .ثيَكهاتةى نةردةى  C1qلة  ١٨زجنِةى ثثتيدى دروست بووة
كة سةرجة سىَ ييَر يةكة ( )Subunitثيَ ديَند .هةر ييَر يةكةية لة ةش زجنِةى
ثثتيدى ثيَ هاتووة كة ئة زجنِانة لة دوو رِيشى سىَ دانـةيى و وة مـارثيَض( Triple

CRP = C- Reactive Protein : 61
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 )helixلــة دةورى يــة هــا ون .ثيَكهاتــةى ئــة زجنــِة مارثيَاــييانــة بــة ـيَوةى
كؤالجينة و بة هؤى ئةنشميى كؤالييَنازةوة هةلندةوة يَد ( ويَنةى  ٢ـــ .)٤
ناوضةى ئازادى يَوة خرِى سةرى نةردة كـة

فاكتـةرى كةربؤكسـيلى كؤتـايى(C-

 )terminalلةويَ داية ،ثيَكهاتةيةكى خرِى هةية و وةرنر يان ناوضـةيةكة كـة بـة Fcى
نـــةردةى ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكانـــةوة دةلكـــىَ .كـــةوابوو هـــةر نةردةيـــةكى  C1qبـــؤ
ئيمؤنؤنلؤبؤل سةرجة ةش وةرنر يا سةر()Headى هةيـة .ثيَوةنـدى نةردةيـةكى
 C1qبة ميَنؤميَريَكى IgGيةوة زؤر كةمة ،بة ئةنةر بـة دوو يـا ضـةند نـةردةى IgG
تةنيشتى يةكؤىيةوة لـة رِووكـارى ضـاال كـةرةوةدا بلكـىَ ،ئـة ثيَوةنـدييـة قـايم و
دةبيَتة هؤى ضاال بوونى سيستمي كؤمثلمان ،وةكوو IgG anti-RhDى دايكيَ كة بـة
دواى ت ـىَثــةرِ بــوونى لــة كؤرثةلــة و ثيَوةنــدى بــة خرِؤكةســوورةكانى كؤرثةلــةى
ثؤزيَتيظـةوة ،بـة هــؤى يمـارةى كــةمى نـةردةكانى IgGيـةوة ،توانــايى ضـاال كردنــى
Rh

ـيَوازى كالســيكى سيســتمي كؤمثلمــان و ــي كردنــةوةى خرِؤكــةكانى لــة ســوورِانى
خــويَددا نيــة .لــة اليــةكىتــرةوة بــؤ ضــاال كردنــى سيســتمي كؤمثلمــان ،ثيَوةلكــانى
نةردةيــةكى  IgMبــة C1qوةى بةســة .لــة بــارودؤخيَكى لــةباردا تــاكوو  ١٢نــةردةى
ديةتةنى  IgGبة نةردةيةكى C1qوة دةلكيَ .بؤ ضاال كردنـى  ،C1النـي كـة دةبـىَ
دوو سةر لة ةش سـةرى C1qوة بـة ضـاال كـةرةوةوة بلكـىَ .بـة دواى ثيَوةلكـانى
ثارضةى  C1qبة ضاال كـةرةوةى ـيَوازى كالسـيكةوة ،ثارضـةى  C1rتايبةمتةنـديى
ئةنشميى بؤ ضاال كردنى ثارضـةى  C1sوةدةسـت ديَنـىَ .بـؤ ئـةجنا دانـى ئـة كـار و
كاردانةوانة ،هةموو بة ةكانى ماكرِؤملووكووىل  C1و ئـايؤنى كةليسـيؤ ثيَويسـ  .لـة
ئاكامدا كانى پێوەنیییەكى
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ـــــ
C1rةوة ،نــةردةى  C1sتايبةمتةنــدى ئ ـةنشميى
ثثتيــدى لــة نــةردةى  C1sبــة هــؤى
62ــــــ
هةرسكةرى ثرِؤت وةدةست ديَنىَ كة ثيَى دةلنيَد "ئيَسـؤازى سـيَريد"(  .)C1sلـة
 C1sيا ــــ
نةلَ دروست بوونى ئةنشميى ــــــ
 ،C1يةكة قؤناغى ناس بؤ ضاال بوونى رِيَطـاى
كالسيكى سيستمى كؤمثلمان كؤتايى ثىَ دىَ.

ــــــ
 C1sلة رِووكـارى ضـاال كـةرةوةكاندا ،قؤنـاغى دووهـة
دواى ثيَ هاتنى ئةنشميى
ـــــ
يان قؤناغى ضاال بوونى ئةنشميـةكان دةسـت ثـيَدةكـا .لـة قؤناغـةدا ئـةنشميى C1s

بةرِيش ثرِؤتينةكانى  C4و  C2دة كيَنىَ و دةبيَتة هـؤى ثيَـ هـاتنى كؤمةلنـة ئـةنشميى
ـــــــــــ ــــــ
 C42بة ناوى  C3كؤنويَرتاز( )C3 convertaseلة رِووكارى نةردى ديةجـ
 C4b2bيا
يا ضاال كةرةوةكان لة ويَنيَكى جيا لة ثارضة ئةكتيظةكانى C1دا ( ويَنةى  ٣ــ .)٤
نةردى  C4لة سىَ زجنِةى ثؤىلثثتيدى بة ناوةكانى ئالنوا ،بيَتا و ناما دروسـت بـووة
كة بة هؤى ثيَوةندىية دوو سولويدىيةكانةوة ثيَكةوة لكاون.

ويَنةى ٢ــ :٤يةكةى ثيَكهاتةيى و كاملنى ثرِؤتينى C1qى كؤمثلمان.

ـــــ

Serine esterase ( C1s ) : 62
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ــــــ
 C1sثارضةيةكى ناكةى ثثتيدى بة ناوى  C4aلة زجنِةى دريَـاى ئالنوـادا
ئةنشميى
جيا دةكاتةوةو ثامشاوةى نةردةكة كة نةورةترة ،بة  C4bناوديَريان كـردوة (ويَنـةى

 ٤ـــ  .)٤لة زجنِةى ئالنواى ثارضةى C4bدا ،ثيَوةندىيـةكى تيواسـتيَرى()- S-C=O
سةري هةلنداوة كة ئةنةر بؤ ماوةى ضةند ضـركة بـة رِووكـاريَكى لـةبارةوة نـةلكىَ ،بـة
هــؤى ئــاوى دةوروبــةرةوة ــي(هيدروليش) دةبيَتــةوةو ثاســي دةبــىَ .لــة ضــةند
ضركةيةدا ،ليـشط( ـاا))ةية كـة C4bى ئـةكتي دةتـوانىَ ثـيَب ثاسـي بـوون بـة
مةبةستةوة بلكىَ ،زؤر كةمة ،كةوابوو تةنيا  ٥لةسةدى  C4bبة رِووكـارى مةبةسـتةوة
دةلكىَ .ثارضةى  C4aتايبةمتةندييةكانى بيؤلؤييكيى نرينطى هةيـة كـة دواتـر باسـى
ـــــــ
ليَوة دةكرىَ .دواتر نةردى C2ش بة هؤى ئـةنشميى C1sةوة دة ـكىَ و دةبيَتـة هـؤى
ثيَ هيَنانى ثارضةيةكى نةورةترى  C2bو ثارضةيةكى ناكةترى  .C2aلة هيَنـديَ لـة
ثةرتووكةكاندا بة يَوةيةكى سوننةتى ثارضةى نةورةتر  C2aو هـى ضووكةتريشـيان
ناو ناوة  ،C2bبة بؤ هاوئاهةنطى ثارضـة ناـكة و نـةورةكانى C4 ،C3و  C5با ـؤ
واية كة هـةموو ثارضـة ضـووكةكان  aو نـةورةكانيب نـاو بنـيَ  .bكؤمةلنـةى C4b2b
سةقامطِ نية و بة خيَرايى لة ماوةى خولـةكيَ دا لـة رِووكـارى ديةجـ يـان ئـةكتي
كةرةوةدا جيا و ثاسي دةبىَ .ئةمة كؤمةلنة ئةنشمييَكى ثرِؤتئؤليتيكة كة بة رِوالنةت بؤ
دريَاةدانى ثةرضـةكردارةكانى ـيَوازى كالسـيكى سيسـتمي كؤمثلمـان زؤر ثيَويسـتة،
بة ثةرضةكردارةكانى ثيَب ئة قؤناغة ثيَويستىيةكيان ثيَى نية .ئـةو نـةردةى كـة
دواتر ضاال دةبىَ ،ثرِؤتينى C3ية .ئة نةردةية لة دوو زجنِةى ثؤىلثثتيـدى كـة بـة
هــؤى ثيَوةنــدىيــة دوو ســولويدىيةكانــةوة ثيَكــةوة لكــاون ،دروســت بــووة .زجنــِة
نةورةكة ئالنوا و زجنِة كورتةكة يان بة بيَتـا نـاوديَر كـردوة .ئـةنشميى C3كؤنويَرتـاز
ثارضةيةكى ضووكة لة ناوضةى نشي كؤتايى ئامينى زجنِةى ئالنوا لة نـةردى  C3جيـا
دةكاتــةوةو لــة ئاكامــدا نــةردى  C3دابــةش دةبيَتــة ســةر دوو ثارضــةى  C3aو .C3b
ثارضةى ضـووكةى  C3aخـاوةن تايبةمتةنـدييـةكى بيؤلـؤييكى زؤرة كـة دواتـر باسـى
ليَوةدةكرىَ .لة ثارضةى نةورةترى
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بوونى

يَوازى كالسي و ئةلنؤناتيظى كؤمثلمان.

ويَنةى ٤ــ :٤فؤرِمى نةردى
ثرِؤتينى .C4
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C3bى زجنِةى ئالنوادا ،ثيَوةندى ناسةقامطِى تيواستيَر سةرهةلَ دةدا كة ئةنةر
ـــــــــــ
 C4b2bبـة رِووكـارى ئـةكتي
لة ماوةى  ٦٠مايكرِؤضركةدا بـة سووضـيَكى كؤمةلنـةى
كةرةوةوة نـةلكىَ ،بـة خيَرايـى هيـدروليش و ثاسـي دةبـىَ كـة بـة نـةردة ناضـاالكة،
دةلنيَد C3bi ،يا  iC3bو ،لة رِووكارى هيَنديَ لة خانةكان بؤ ويَنة فانؤسيتةكان ،وة
وةرنريَـ ـ وان بؤيـــان .تـــةنيا لـــة ســـةدا ١٠ى نـــةردةكانى  C3bبـــة ئـــةنشميى
ـــــــــ
ــــــــــــــ
 C4b2b3bيـا C5كؤنويَرتـاز ثيَـ ديَنـىَ.
 C423يـا ـن
كؤنويَرتازةوة دةلكىَ و ئـةنشميى
ـــــــــــــ
C3

ــــــــــ
ـيكى سيســتمي كؤمثلمــان ئ ـةنشميى C5كؤنويَرتــازة و
دواي ـ ئ ـةنشميى ـيَوازى كالسـ
كاريطــةرى لةســةر نــةردى C5دا هةيــة و دةي ــكيَنىَ .كــةوابوو ئةنــةر ثرِؤتينــةكانى

يَوازى كالسيكى سيستمي كؤمثلمان هةلَ سـةنطيَن  ،دةبيـن كـة بـةرِيش ،C4 ،C1
C3 ،C2و  C5بة ــدارى دةكــةن و ثيَ ـرِةوىيــان لــة هاوئاهــةنطىيــةكى ديــاري كــراوى
ثيَناسةكردن ،نـةكردوة .هؤكارةكة ـى ئةوةيـة كـة هـةر ثرِؤتينيَكيـان بـة ثيَـى كـاتى
دؤزرانةوةكةى يمارةبةندي كردوون ،نة بة ثيَى رِيشى يمـارة دانانةكـةيان لـة زجنـِةى
ــيَوازى كالســيكى سيســتمي كؤمثلمــاندا .بــؤ ويَنــة ثرِؤتينــى  C4دواى  C2و C3
دؤزراوةتةوة ،بة لة رِاستىدا دووهةم ثرِؤتينى بة داربوو لة زجنِةية داية.
دواي قؤناغ يـان سـيَهة قؤنـاغى زجنـِةى ضـاال بـووى سيسـتمي كؤمثلمـان لـة
رِيَطـــاى كالســـي و هـــةروةها ئالنؤناتيظـــةوة ،بـــة نــاوى قؤنـــاغى هيَـــرش بـــؤ ســةر
ثــةردة()MACيــة كــة دةبيَتــة هــؤى لــةنيَوبردنى خانــةى مةبةســت .لــة قؤناغــةدا
ثرِؤتينةكانى  C5تـا  C9بـةرِيش بة ـدارى دةكـةن .خـالنيَكى جيَـى سـةرن ئةوةيـة كـة
كؤمةلنة ثرِؤتينة ضاال بووةكانى  C5تـا  C9سـةرةرِاى ئـةوة كـة دةتـواند بـةو ضـاال
كــةرةوةى كــة ثارضــة ئــةكتي بووةكــانى سيســتمي كؤمثلمــانى ثيَشــوويان لةســةر
هةلَ كةوتووة ،بلكيَد و ى بكةنـةوة ،هـةروةها دةتـواند بـة هـةر خانةيـةكى كـة لـة
رِةونـةى كؤمةلنةيـةدا هـةلَ كـةوىَ ،بـة بـىَ ثيَويسـت بـوون بـة يةكـة ثرِؤتينـة ضــاال
بووةكــان ،خانةكــة هــةلَتــةكيَنىَ .بــة دياردةيــة دةلن ـيَد ،لــةنيَوبردنى خانــة نامؤيــة
نشيكةكان(.)Innocent bystander lysis
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دةست ثيَكردنى قؤناغى هيَرش بة كانى ثرِؤتينـى  C5بـة هـؤى ئـةو ئةنشميانـةى
خوارةوة رِوودةدات:
 :١ئـ ـةنشميى  C423يـــا (C4b2b3bبـــة ـ ـيَوةى ســـوننةتى  )C4b2a3bيـــان C5
ــ
ــــــــ

ــــــــــــــ

ــــــــــــــ

 convertaseكة لة ويَنى كالسي دا دروست دةبىَ.
ــــــــــــ ــــــــــــــــ
 C3bnPBbكــة  C5كؤنويَرتازيش ـيان ث ـىَدةلن ـيَد ،لــة
 :٢ئةنشميــةكانى  C3bnBbو
ـــ

رِيَطاى ئالنؤناتيظةوة بة دةست ديَد.
 :٣هيَنديَ لة ئةنشميةكانى وة ئةنشميةكانى يَوةى تريثس بؤ ويَنة ثالمس .
ئةو ئةنشميانةى سةرةوة ،ثرِؤتينى  C5دابةش دةكةنة سةر ثارضة ناـكةكانى
و نــةورةترى  .C5bثارضــةى  C5aدةضـيَتة ثالزمــاوةو تايبةمتةنــدييــةكى بيؤلــؤييكى
زؤرى هةية كة دواتر باسى ليَوة دةكرىَ .ثارضةى ثثتيدى  C5bبة ثرِؤتينـةكانى  C6و
C5a

ـــــــــــ
 C5b67ثيَـ ديَـند .ئةنـةر ئـة
C7ةوة دةلكىَ و كؤمثليَكسيَكى سىَ نةردةيى قايم و
كؤمثليَكســة بــة ثــةردةى خانــةوة بلك ـىَ ،بــؤ  C8وةرنــر ثيَ ـ ديَن ـىَ .بــة ثيَوةلكــانى

ثرِؤتينـى  C8بـة كؤمةلنةيـة لــة رِووكـارى خانـةدا ،خةســارنةليَ لـة ثـةردةى خانــةدا
دروســت دةب ـىَ كــة ثيَــى دةلن ـيَد .Leaky patches ،دواتــر ضــةنديد نــةردى  C9بــة
ــــــــــــــــ
 C5b6789خةسـارةكة زيـاد
كؤمةلنةيةوة زياد دةبىَ كـة بـة ثيَـ هيَنـانى كؤمثليَكسـى
دةبىَ و كارى لةنيَوبردنى خانة بة هؤى كؤمثلمانةوة كؤتايى ثـيَ دىَ .هؤكـارى ويَـران

بوونى خانة لة قؤناغى هيَرشدا ،لة ئاكامى ثيَ هاتنى رِةهؤلَ لة ئةستوورايى ثةردةى
ــــــــــــــــ
 C5b6789لـة دوو تـويَى
( )Transmembrane chanalخانة داية كة بة هؤى كؤمةلنةى
ضــةورى ثــةردةى

خانــةدا(bilayer

ـ

 )Lipidرِوودةدات( ويَنــةى  ٥ــــ  .)٤ضــونكة بــة

يَوةى سرو تى ثةستانى دة نـدنى(امسـشى) كلؤئيـدى لـةنيَو خانـةدا زيـاترة تـاكوو
دةرةوةى خانة ،كةوابوو سةرهةلندانى رِةهؤلنيَكى جؤراوجؤر و زؤر لة ثةردةى خانـةدا،
دةبيَتة هؤى دزةكردنى ئايؤنةكانى سوديؤ ( )Na+ influxو ئاو بؤ نيَو خانةوة ،كة لـة
ئاكامدا قةبارةى خانة نةورة دةبىَ و لة دوايىدا ي كردنةوةى خانة()Osmotic lysis
رِوو دةدا.
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ضاالك بوونى سيستمي كؤمثلمان لة رِيَطاى ئةلَرتناتيظةوة
لة رِوانطةى كورتةميَاووةوة ،ثرِؤثيَرديد بة نرووثيَـ لـة ثرِؤتينـةكان دةنـوترىَ كـة
جيا لة سيستمي كؤمثلمان ،ثاراستنى لة يان لة بةرامبةر ضـلنكة ميكرِؤبـىيـةكاندا لـة
ئةســتؤ بــووة .ليَكؤلنينــةوةكانى دواتــر لــة ســالنى ١٩٥٤ى زايينــى لــة اليــةن ل ـؤئيس
ثيلميَـر( )Louis Pillemerو هاوكارةكـانىيـةوة دةريــان خسـت كـة ثـرِؤت نـةليَ لــة
سِِؤ دا بة ناوى ثرِؤثيَرديد لة نشي ماددةى زميؤزان()Zymosanدا كة ثؤىلساكاريدةو
لة ديوارةى خانةى تر او(ممر) دايـة ،دةتـوانىَ سيسـتمي كؤمثلمـان ضـاال بكـا .لـة
كؤتايى سالنةكانى ١٩٦٠ى زايينـىدا ،ـويَنى ئـة ثرِؤتينانـةى سيسـتمي كؤمثلمـان
ناسران .بة ثيَيـة ثرِؤتينـةكانى ثرِؤثيَردينـى سـِِؤميان بـة بة ـيَ لـة ثرِؤتينـةكانى
سيســتمي كؤمثلمانيــان لةقةلنــة دا و ضــؤنيةتى ضــاال بوونةكة ــيان ن ـاو نــا رِيَطــاى
ئـــةلنؤناتي يـــان ثرِؤثيَـــرديد .لـــة رِوانطـــةى ثةرةســـةندنى ييانـــةوة(،)Phylogeny
ثرِؤتينــةكانى ـيَوازى ئــةلنؤناتي بــةر لــة ـيَوازى كالســي لــة زينــدةوةراندا ثيَ ـ
هاتوون.
ضاال بوونى رِيَطاى ئةلنؤناتيظى سيستمي كؤمثلمان ،بة بىَ دةستيَوةردانى ديةتةن
بة يَوةى بةرنرى ناتايبةتى يان سرو ـتى( )Innateتوانـايى لـةنيَوبردنى هيَنـديَ لـة
بــةكؤي ،ظــايرؤس و خانــة ــيَرثةجنةيىيةكانيشــى هةيــة .هــةروةها هؤكــارى ــى
بوونــةوةى خرِؤكــة ســوورةكانى ئــةو نةخؤ ــانةى كــة هيَنــديَ جــار ــةوانة لــةنيَو
خـويَد دةبينـدرىَ(nocturnal hemoglobinuria

ميشةكـةياندا
بوونى رِيَطاى ئةلنؤناتيظى سيستمي كؤمثلمانة.
ضاال كةرةوةكان( )Activatorsيان ئةو ماددانةى وة

 ،)Paroxysmalضـاال

يَوازى كالسي كة رِيَطاى

ئةلنؤناتيظى سيستمي كؤمثلمانةوة ضاال دةكةن ،بريت لة دوو نروو :
ئةلف :ئةو ضاال كةرةوانةى كة سةرضاوةى ئيمؤنؤلؤييكييان هةية.
ب :ئةو ضاال كةرةوانةى كة سةرضاوةى نائيمؤنؤلؤييكييان هةية.
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ئةلف :ئةو ضاال كةرةوانةى كة سةرضاوةى ئيمؤنؤلؤييكييان هةيـة ،بـة دوو ـيَوة
سيستمي كؤمثلمان لـة رِيَطـاى ئةلنؤناتيظـةوة ضـاال دةكـةن .ئـة ئيمؤنؤنلؤبؤلينانـة
بريت لة IgG4 ،IgA :و .IgE

ويَنةى  ٥ـــ :٤ميكانيشمى ليَ هةلنتةكانى خانة لة قؤناغى هيَرش و دروست
بوونى رِةهؤلَ لة ثةردةى خانةدا بة هؤى كؤمةلنةى .C5b6789

 :١كؤمثليَكســةكانى ديةج ـ و ديةتــةن يــا ئيميــؤنى ئــةو كؤمثليَكســانةى ك ـة لــة
ئاكامى ثةرضةكردارةكانى بةرنرى خانةخوىَدا ثيَ ديَد.
 :٢نةردةكانى ثؤليميَر و ثتةوبوونى ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكان(.)Aggregated
ئيمؤنؤنلؤبــؤلينى نرووثــةكانى  IgG4 ،IgAو  IgEبــة ـيَوةى كــؤمثليَكس لةنــة َل
ديةج يان بـة ـيَوةى ثـؤليميَر ،توانـايى ضـاال كردنـى سيسـتمي كؤمثلمانيـان لـة
رِيَطــاى ئةلنؤناتيظــةوة هةيــة .ثارضــةى Fcى ئــة ئيمؤنؤنلؤبؤلينانــة رِؤلنيَكيــان لــة
ثةرضةكردارانةدا نية ،بـة بـوونى ثارضـةى  F(ab′)2ثيَويسـتة و ويَ دةضـىَ ثارضـةى
F(ab′)2ى ئيمؤنؤنلؤبؤلينــةكانىتــريب توانــايى ضــاال كردنــى رِيَطــاى ئــةلنؤناتيظى
سيســـتمي كؤمثلمانيـــان هـــةبىَ .جيَـــى وةبِهيَنانةوةيـــة كـــة خيَرايـــى و كتـــوثرِى
ثةرضةكردارةكانى رِيَطاى ئةلنؤناتي زؤر لة هى كالسي كةمؤة.
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ب :ئـــةو ضـــاال كةرةوانـــةى كـــة خـــاوةنى سةرضـــاوةى نـــائيمؤنؤلؤييك  .وة
ئةنشميــةكانى ـيَوةى تريثس ـ  ،ليثؤثــؤىل ســاكاريدةكان ،ثــؤىل ســاكاريدة نيــايى و
بةكؤيايىيةكان ،ئةندؤتؤكسينى بـاكؤىيـة نـرا نيَطةتيظـةكان ،فاكتـةرى يارى مـارى
كــوبرا( ،)Cobra Venum Factor = CVFفاكتـةرى نيَوريتيـ ( ،)C3Nefئينــؤل ،
زميؤزانى ديوارةى خانة تر ةكان ،تاقميَ لة مشةخؤرةكان و ظايرؤسةكان ،خانـةكانى
ئالوودة بة ظايرؤس و خانة يَرثةجنةيىيةكان.
قؤناغة جؤراوجؤرةكانى
ضاالك كردنى ِريَطاى ئةلَرتناتيظى سيستمي كؤمثلمان
يةكة قؤناغةكانى ناسـ و ضـاال بـوونى ئةنشميـةكانى رِيَطـاى ئـةلنؤناتي لةنـة َل
كالسي دا جيـاوازن .يةكـة ثارضـةى ثيَويسـت بـؤ ضـاال بـوونى ِريَطـاى ئـةلنؤناتي ،
ثارضةى C3bية كة بىَنومان بة رِيَاةيةكى كـة و بـة ـيَوةى بـةردةوا لـة سـوورِانى
خــويَددا ثيَـ دىَ .بــة ـيَوةيةكى سرو ــتى رِيَاةيــةكى كــة لــة ثيَوةنــدى نــاوةوةى
تيواستيَر()Thioester bondى نةردى  C3لة ئاكامى كاردانـةوةى لةنـةلَ ئـاو يـان بـة
هؤى ئةنشمية هةرسىيةكانى ثالزما وة  ،ئةنشميةكانى سيستمي مةي يا فيوينؤليتي
يـان ئةنشميـة ـانةيىيـةكاندا دة ــكىَ و رِادةيـةكى كـة  C3bيـان نـةردى ئــةكتيظى
يَوةى ئةو ثيَ ديَنىَ كة بـة ـيَوةى * C3يـان ) C3(H2Oنيشـان دةدرىَ .ثارضـةى
 C3bيان * ،Cلة تةنيشت ئايؤنى مةنيةزيؤ  Mg++لةنـةلَ فاكتـةرى Bدا كؤمثليَكسـى
 C3Bbثيَ ديَنىَ .دواتر فاكتةرى ـــ Dكة تايبةمتةندى ئةنشميى هةيـة ،لـة كؤمةلنةيـةدا
فاكتةرى  Bدة كيَنىَ و ثارضةيةكى نةورةترى بة ناوى  Bbدةميَنيَتةوةو كؤمثليَكسى
ــــــــــــ
 C3bBbثيَ ديَنىَ و ثارضةيةكى ضووكةتريشى بة نـاوى  Baئـازاد دةبـىَ .بـة
ئةنشميى
فاكتـةرى  C3 Proactivator ،Bو فاكتـةرى Dش C3 Proactivator convertaseيـب
ـــــــــــ
 C3bBbنشيكـةى دوو خولةكـة كـة ئةنـةر بـة
دةلنيَد .مةوداى تةمةنى كؤمةلنة ئةنشميى

د .پەرویزی پاکزاد

135

رِووكــارى ضــاال كةرةوةيــةكى نائــاوةكى وة مايكرِؤئؤرنانيشمةكانــةوة بلكــىَ ،لــة
كاريطةرى ئةنشمية كؤنؤِؤلَ كةرةكان بة نـاوى فاكتـةرةكانى  Hو  Iدةثـاريَشرىَ ،بـة
ئةنــةر بــة رِووكــارى خانــةكانى خانــةخويَوة بلك ـىَ بــة هــؤى ئــة فاكتةرانــةوة ــى
ـــــــــــ

دةبيَتةوة .ثرِؤتينى ثرِؤثيَرديد يا فاكتةرى  Pلة ثالزمـاشدا بـة كؤمةلنـةى  C3bBbوة
زياد دةبىَ و كؤمثليَكسيَكى سةقامطِترى وة  C3bPBbثيَ ديَنىَ.

ـــــــــــ ـــــــــــــ
 C3bPBbكــة ثــىَيــان دةلنــيَد
بــة ثيَــ هيَنــانى كؤمثليَكســةكانى  C3bBbو
كؤنويَرتــاز ،رِيَاةيــةكى زيــاتر لــة ثرِؤتينــى  C3بــة بة ــةكانى  C3bو C3aيــةوة ــى
C3

دةبيَتــةوةو ئــة كــارة بــة ـيَوةى

كاردانةوةيــةكى ئــةريَنى(feedback

،)Positive

رِيَاةيةكى زياتر لة ئةنشميةكانى  C3كؤنويَرتاز دروست دةكا(ويَنةى  ٦ـــ  .)٤كـةوابوو
بة ث َي هـاتنى نـةردة زؤرةكـانى  C3bو ثيَوةلكانيـان بـة  C3كؤنويَرتـاز لـة رِووكـارى
ــــــــــــــــ
 C3bnPBbبـة نـاوى C5ى
ضاال كةرةوةى نائاوةكىدا ،كؤمثليَكسـةكانى  C3bnBbو
كانؤرتازةوة ثيَ دىَ كـة ثرِؤتينـى  C5دةكاتـة دوو ثارضـةى  C5aو  C5bو ،قؤنـاغى
هيَــرش دةســت ثــيَدةكــا .يمــارةى  C3bnلــة كؤمةلنــةى  C5كانؤرتــازدا ،زيــاتر لــة
نةردةكةيــة .دريَـاى رِيَطــاى ئــةلنؤناتي لــة قؤناغــةدا وة
ثيَويست بة دووثات بوونةوة ناكا.

ـيَوازى كالســي وايــة و

ثرِؤتينـــةكانى ـ ـيَوازى ئـــةلنؤناتي لـــة رِوانطـــةى تايبةمتةنـــدييـــة فيشيكـــى و
كيميايىيةكانيان و ميكانيشمى ضاال بوونيان لةنةلَ يَوازى كالسي دا ،كةميَ لةيـة
دةضــد .ئةنشميــةكانى ـــــ
 C1sو فاكتــةرى ـــDـ لــة يــةكؤى دةضــد ،ضــونكة هــةر دوو
ثرِؤتينةكة لة ئةنشميةكانى ئيَسؤازيية سيَرينةكاند .ئةنشميى ـــــ
 ،C1sثرِؤتينةكانى  C4و

ــــــــــ
 C4b2bيــا  C3كانؤرتــاز ثيَ ـ دىَ.
 C2دة ــكيَنىَ كــة لــة ئاكامــدا ئ ـةنشمييَكى نــويَى
ــــ لة نشي ثارضةى C3bدا ،فاكتةرى  Bدة كيَنىَ كة لة رِوانطـةى فيشيكـى و
فاكتةرى D
كيميايىيةوة يَوةى زؤر لة ثرِؤتينى  C2دةضىَ و ،لـة نشيـ ئـايؤنى مةنيـةزيؤميبدا

ــــــــــــ
 C3bBbيــان  C3كؤنويَرتــاز ثيَ ـ ديَن ـىَ .هــةردوو ئ ـةنشميى
ســةرجة ئ ـةنشميى
كؤنويَرتــازى رِيَطــاى كالســي و ئــةلنؤناتي  ،ثيَوةنــديَكى ثثتيــدى لــة نــةردى C3دا
C3

دة ــكيَنىَ و لةنــةلَ ثارضــةى C3bدا ســةرجة كؤمةلنــة ئـةنشمييَكى نــوىَ ثيَـ ديَــند.
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ــــــــــــــــ
 C3bnPBbبةرِيش لة رِيَطاى كالسي و ئةلنؤناتيظةوة ثرِؤتينى
ئانشميةكانى  C4b2b3bو
 C5دة كيَند ،كةوابوو ثيَيان دةلنيَد  C5كؤنويَرتاز.

ويَنةى ٦ــ :٤بازنةى سوورِيَنةرى رِيَطاى ئةلنؤناتيظى كؤمثلمان.

ميكانيزمة كؤنرتِؤلَ كةرةكانى سيستمي كؤمثلمان
كاتيَ كة ثرِؤتينة ضاال بووةكانى سيستمي كؤمثلمـان كـؤنؤِؤلَ نـةكريَد و بـةر بـة
ثيَشرِةوى كردنيان نةنِىَ ،زيانيَكى زؤر بة خانةخوىَ دةنةيةند .هةر بؤية لة قؤناغـة
جؤراوجؤرةكانى ضاال بووندا ،بة يَوةنةىل جؤراوجـؤر سيسـتمي كؤمثلمـان لـة ييَـر
كــؤنؤِؤلَدا دةب ـىَ تــاكوو لــة زةرةر و زيــانى زؤر كــة بيَتــةوة .لــة هــةر قؤناغيَ ـ ل ـة
قؤناغةكانى ضاال بوونى ثرِؤتينةكانى سيستمي كؤمثلماندا ،دوو هؤكـارى بـةرنيَرِةوة
يا كؤنؤِؤلنكةر بة دارى دةكةن:
ئــــة لف :هةلنوة ــــانةوةى خؤبــــةخؤ و كتــــوثرِى( )Spontaneuslyكؤمةلنــــة ضــــاالكة
ثيَ هاتووكان:
ويَنى ويَ كةوتنى ثارضةكانى  C3b ،C2b ،C4bو  C5bلةنةلَ يـةكؤى و لةسـةر
ضــاال كــةرةوةى سيســتمي كؤمثلمــاندا زؤر خــاوة .كــةوابوو هيَنــديَ لــة ثارضــةكانى
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سةرةوة لةسةر ئةكتي كةرةوةكةدا ثيَكةوة نالكيَد يان بة خيَرايى ليَ جيا دةبنةوة
كة بة دواى نةيشتنيان بؤ نيَو ثالزما ثووضـةلَ دةبنـةوةو لـة كؤتـايىدا بـؤ دريَـاةدانى
ثةرضــةكردار كــةمؤيد ئةنشميــةكانى كؤنؤيَرتــاز دروســت دةب ـد .لــة اليــةكىتــرةوة تــا
ــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ
 C4b2b3bكـورت و
رِادةية مةوداى تةمةنى كؤمةلنة ئةنشميةكانى  C4b2b ،C3bBbو
لة بةرامبةر نةرمادا ناسةقامطِن.
ب :ثرِؤتينة تايبةتة رِيَكخةرةكان( :)Regulatory Proteins

ئـة ثرِؤتينانـة لـة قؤناغـة جؤراوجؤرةكـانى ضـاالكى تاظطـةى()Cascade reaction
كؤمثلمــاندا بة ــدارى دةكــةن و بــةر بــة ثيَشـرِةوى ثرِؤتينــة ضــاال بووةكــان و زيــان
نةياندن بة انةى خانةخوىَ دةنرن .ئة ثرِؤتينانة بة يَوةى خوارةوةن:
ــ
 :١ثيَشـطِى لـة ئـةنشميى
ـــ

ــ

 C1 inhibitor ,C1 Esterase inhibitor( C1يـان ـــC1

:)INH
ئة نةليكؤثرِؤتينة بة ئةنشيم و فاكتةرةكانى خوارةوة دةلكىَ و ،بةر بة دريَـاةدانى
ضاالكىيةكةيان لة ثةرضةكردارةكانى سيستمي كؤمثلماندا دةنرىَ.
ـــ
.)C1s ,C1r
ـــ ئةنشميى ــC1ى ئيسؤازى سيَريد و ىلَوةرنِاوةكانى(
ـــ ئةنشميى ثالمس لة سيستمي فيوينؤليتي دا.
ـــ ئةنشميى كاليكريَد ( )Kallikrenلة سيستمي كين دا.
ــ فاكتةرى هانميَد يان فاكتةرى حةوت( )XIIو فاكتـةرى ـةش( )XIلـة سيسـتمي
مةي دا.
ئةنشيم و فاكتةرةكانى سةرةوة ،لة بة ى ضاال كةرةوةكانى سيسـتمي كؤمثلمـاند
(ويَنةى  ١ـــ .) ٤
 :٢ثرِؤتينى لكيَنةر بة )C4bp63(C4ةوة:

C4 binding protein= C4bp : 63
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ثرِؤتينيَكى زؤر نةورةى ثيَ هاتوو لة حـةوت زجنـِةى يةكسـانة كـة ئةوثةرِةكـةى
دةتوانىَ بة ةش نةردى C4bوة بلكىَ و ويَنى لكاو بـة  C2لـة نةردةيـةدا قـةثات
بكا .ئة ثرِؤتينة سةرةرِاى ئةوة كة رِاستةوخؤ ثيَشطِى لة ثيَ هـاتنى ئـةنشميى
كؤنؤيَرتاز دةكا ،هةروةها وة هؤكـاريَكى يارمةتيـدةر( )Cofactorهاريكـارى ئةنشميـة
C3

يكةرةوةكانى  C4bدةكا.
 :٣وةرنرى :)Complement receptor(CR1
ئة نةردة ،وةرنرى ثارضةكانى  C3c ،C4b ،C3bو iC3bى كؤمثلمان لة رِووكارى
خرِؤكةسوور و سثىيةكان داية .ئة وةرنرة وة هؤكارى يارمةتيدةرى فاكتةرى  Iكار
دةكا و هـةروةها ثارضـةى  C4bلـة كؤمةلنـة ئةنشميـةكانى كؤنؤيَرتـازى  C3و  C5ـى
دةكاتــةوةو هــةروةها خيَرايــى بــة ـيَوةى C4bى تــا لــة ـيَوازى كالســي دا دةدا.
هةروةها لة رِيَطاى ئةلنؤناتيويبدا بة ثيَوةلكان بـة  C3bلـة ـــــــــــ
C3bBbدا ،دةبيَتـة هـؤى
ي كردنةوةى ئة كؤنؤيَرتازةش.
 :٤ثرِؤتينى هؤكارى يارمةتيدةرى ثةردة(:)Membrane cofactor protein =MCP

لة رِووكارى ثةردةى خانةكانى لةشدا ثرِؤتينيَ هةيـة كـة بـة C4bوة لكـاوةو ـي
كردنةوةكةى بةهيَشتر و دووضةندانة دةكا.
 :٥فاكتةرى بةهيَشكةرى هةلنوة انةوة(:)Decay accelerating factor
ئة ثرِؤتينة لة رِووكارى خرِؤكةسوورةكان ،ثـةرِةكانى خـويَد ،خرِؤكةسـثىيـةكان و
رِووكة ــةخانةكاندا هةيــة .تةقريبــةن ميكــانيشمى كــارى ئــة ثرِؤتينــة وة ثرِؤتينــى
ـــــــــــ
 C3(C4b2bكؤنؤيَرتاز) ى دةكاتةوة .هةروةها بة ثيَوةلكـان
 C4bpواية و كؤمةلنةى
فاكتـةرى B

بة C4bوة ،ثيَشطِى لة ثيَ هيَنانى كؤنؤيَرتاز دةنرىَ .بة ثيَوةلكـان بـة
لــة رِيَطــاى ئةلنؤناتيويشــةوة ،ــي كردنــةوةى كؤنؤيَرتــازى  C5بــةهيَشتر و زوو ــى
دةكاتةوة.
 :٦فاكتةرى :)FI(I
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ناوة كؤنةكةى C3 Inactivatorة .ئة فاكتةرة ئيسؤازيَكى سيَرينة و بة ـدارى لـة
ــيَوازةكانى كالســي و ئــةلنؤناتيظى سيســتمي كؤمثلمــاندا دةكــا ،بــة فاكتــةرة
يارمةتيدةرةكانيان لةنةلَ يةكؤىدا جياوازييان هةية .فاكتةرى  Iلة نشي هـةركا لـة
هؤكــارة يارمةتيــدةرةكانى  MCP ،C4bpيــان CRدا ،لــة دوو ــويَنةوة نــةردى
دة كيَنىَ .ثارضةيةكى نةورةترى بة ناوى  C4cكة ئازاد دةبىَ و ثارضة ضووكةكة ـى
C4b

بة ناوى C4dى لكاو بة ثةردةوة دةميَنيَتةوة.
فاكتـةرى  Iســةرةرِاى ئــةوةى كــة نــةردى  C3bئــازاد دةكــا ،لــة رِووكــارى خانـةى
خــؤييب وة خرِؤكــة ســوورةكان لــة زجنــِةى ئالنوــادا لــة دوو ــويَنةوة دة ـكيَنىَ.
فاكتــةرى  Hو وةرنــرى  CR1وة فاكتــةرى يارمةتيــدةر بــة فاكتــةرى  Iلــة رِيَطــاى
ئةلنؤناتيظةوة بة دارى دةكةن .سةرةتا ثارضـةيةكى ناـكةى بـة نـاوى  C3fلـة C3b
جيا دةبيَتةوةو ئةو نةردةى كة ماوة لة رِووكارى خانةية بة ناوى  iC3bبـة ـيَوةى
ناچاالک دةميَنيَتةوة .دواتر فاكتةرى  Iلة ويَنيَكى ديكة زجنـِةى ئالنوـاى ثارضـةى
 iC3bدة ــكيَنىَ و ثارضــةيةكى نــةورة بــة ن ـاوى  C3cلــة نــةردى جيــا دةكاتــةوةو
ثارضــةيةكى ضــووكةش بــةناوى  C3d,gلـة رِووكــارى خانــةدا دةميَنيَتــةوة .ثرِؤتيَئــازة
سِِؤمىيةكان لة قؤناغةدا دةبنة هـؤى جيابوونـةوةى ثارضـةى  C3gو لـة كؤتـايىدا
تةنيا ثارضةى  C3dلة رِووكارى خانةدا دةميَنيَتةوة( ويَنةى  ٧ـــ .) ٤
 :٧فاكتةرى :H
ناوة كؤنةكةى ئة فاكتةرة β1H inhibitorة .ئـة ثرِؤتينـة بـة ـيَوةى فاكتـةرى
يارمةتيـــدةرى( )Cofactorفاكتـــةرى  ،Iهةلنوة ـــانةوةو ويَـــران كردنـــى  C3و C5ى
كؤنؤيَرتازةكانى رِيَطاى ئةلنؤناتي بة ثيَوةلكاني بة C3bوة بةهيَشتر دةكا.
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ويَنةى ٧ـــ :٤ناوديَر كردنى ثارضة كاوةكانى ثرِؤتينى C3ى كؤمثلمان.

 :٨فاكتةرى  Pيا ثرِؤثيَرديد(:)Properdin
رِؤلنى ئة ثرِؤتينة ثيَاةوانةى فاكتةرى Hة و دةبنة هؤى سةقامطِييـان لـة كـاتى
ثيَوةلكانى بة  C3bلة  C3و C5ى كؤنؤيَرتاز لة رِيَطاى ئةلنؤناتيودا.
 :٩ثرِؤتينى  Sيا ويؤؤنيَكت (:)Vitronectin
ــــــــــــ
 C5b67لة فازيَكى تراودا ،كؤمةلنـةى
نةليكؤثرِؤتينيَكة لةنةلَ ثيَوةندى بة كؤمةلنةى
ـ
 SC5b67ثيَ ديَنىَ كة توانايى نووسةكى بة ثةردةى خانةى مةبةسـت يـان خانـةكانى
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نشي خؤى لة دةست دةدا .دواتر ثرِؤتينةكانى  C8و C9ش بة كؤمةلنةوة زياد دةبد و
كؤمةلنةى ناچاالکی  SC5b6789ثيَ ديَنىَ.
 :١٠ثرِؤتينى :SP- 40,40
ئة ثرِؤتينة بة دوايىيانة لةنيَو سِِؤ دا ثةيدا بووةو وة  S Proteinكار دةكا.
 :١١ليثؤثرِؤتينةكان:
تةواوى ليثؤثرِؤتينةكان بة يَوةى ناتايبةتى ،دةتـواند بـة ـيَوةيةكى ملمالنيَيـى،
ثيَشطِى لة ثيَوةلكانى كؤمةلنةى  C5b67بة ثةردةى مةبةستةوة بكةن.
 :١٢ثرِؤتينى :C8
جيَى سةرجنة كة ئةنةر لة فـازيَكى تـراودا ،ثرِؤتينـى  C8بـة كؤمةلنـةى C5b67ةوة
بلكىَ ،توانايى ثيَوةلكاندنةكةى لةنةلَ خانةى مةبةستدا لة دةست دةدا.
:MAC- inhibiting proteins :١٣
لة نةلَ ثيَوةلكانى  MACيا كؤمةلنةى  C5b67بة ثةردةى خانةى مةبةسـتةوة ،لـة
بةردة كؤنؤِؤلَكةرةكانى فازيَكى تراودا ثاريَشراو دةبـىَ .بـة دوايـىيانـة نرووثيَـ لـة
ثرِؤتينــــة ثةردةييــــةكان لــــة رِووكــــارى خرِؤكةســــوورةكان ،ثــــةرِةكانى خــــويَد و
خرِؤكةسثييةكاندا ناسراون كة كؤمةلنةى C5b67يان لـة ييَـر كـؤنؤِؤلَ دايـة و ثـيَيـان
دةلنيَد.MAC- inhibiting proteins ،
 :١٤ثووضةلَ كةرةوةى ئانافيالتؤكس (:)Anaphylatoxin inactivator
ناوى ديكةى ئة ئةنشميـة ،كةربؤكسـى ثثتيـدازى ئـيَد()Carboxypeptidase Nة.
ئة ئةنشمية ثالزمايىية ،لـة كؤتـايى فاكتـةرى كةربؤكسـيلى ثارضـةكانى  C4a ،C3aو
C5aدا تر ة ئامينةى ئارييَن جيا دةكاتةوة .هةرضةند ثارضةكانى  C3aو C4aى بىَ
ئــارييَن  ،تايبةمتةنــدى ئانافيالتؤكســينيان نيــة ،بــة ثارضــةى (C5a desArgب ـىَ
ئارييَن =  )desArgبة ثتةوي و هيَشيَكى كةمؤةوة ئة تايبةمتةندىية بيؤلؤييكىيةى
خؤى ثاراستووة.
 :١٥وةرنرى  C5aو :C5a desArg
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ليَكؤلنينةوةكانى ئة دوايييانة دةريان خستووة كة فانؤسيتةكان ،خرِؤكةى توـت و
در تةخانة(ماستوسيت) لة رِيَطاى وةرنرة رِووكارىيةكانةوة ،نةردى دةوروبـةرةكانى
 C5aو C5a desArgيان قووت و لةنيَو دةبةن.

تايبةمتةنديية بيؤلؤذيكى يةكانى ثارضةكانى كؤمثلمان:
ثرِؤتينةكانى سيستمي كؤمثلمان لة دؤخى سرو تى و دةست ليَنةدراوىدا ،ضاالكى
بيؤلؤييكييان نية .لة نةلَ ضاال بوونى يةكة ثرِؤتينى سيستمي كؤمثلمان و كانى،
سةرةرِاى لةنيَوبردنى خانةى مةبةست ،زجنِة كردةوةيةكى بيؤلؤييكيب بة هؤى ئة
ثارضانةوة رِوودةدات .نـرينطؤيد تايبةمتةنـدييـة بيؤلـؤييكىيـةكانى ثارضـة ئـةكتي
بووةكانى سيستمي كؤمثلمان بريت لة:
 )١فاكتةرة ئانافيالتؤكسينةكان(:)Anaphylatoxin Factors

ثارضة ناكة ثثتيدييةكانى  C5a ،C4a ،C3aو  C5a desArgيَوة هؤرمؤن  .ئة
ثارضانة لة رِووكارى خانةكاندا بة وةرنرة تايبةتىيةكةيانةوة دةلكيَد و خانةكة ناضار
بــة ئــةجنا دانــى كــارة بيؤلــؤييكىيةكــةى دةكــا .تايبةمتةنــدييــة بيؤلــؤييكييــةكانى
ثارضةكانى ئانافيالتؤكس بريت لة:
ئةلف :نريبوونى لووسة ماسؤلنكةكان.
ب :ضوونةسةرى كارتيَكةرة موولوولةيىيةكان. 64
ج :ناضـاركردنى در ـتةخانةكان( )Mast cellو خرِؤكـةى توـت بـة دةردانـى ئامينـة
وازؤئةكتيظةكانى( )Vasoactive aminesوة هيستام و لؤكؤترينةكان.

 :Capillary : 64موولوولةكان ،موورِةنةكان(مويرنها) .و.
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د :ناضــاركردنى خانــةكانى خرِؤكةســثىيــة دةنكؤلنــةدارةكان بــة دةردانــى ئ ـةنشميى
تةنوضكة يكارةكان(.)Lysosomal
بةهيَشتريد ئانافيالتؤكسـ  C5aو الوازتـرينيب C4aيـة .توانـايى ئانافيالتؤكسـينى
 C5a desArgنشيــ ـ بــــة  ٢٠٠بــــار لــــة  C5aكــــةمؤة ،بــــة بــــة نيســــبةت
ئانافيالتؤكسينةكانىترةوة سةقامطِتر و بة ثيَاةوانةى ثارضـةكانىتـر ،دةتـوانىَ دزة
بكاتة انةكانى لةش و خؤنيشاندانة ئانافيالتؤكسينة سيستيَمىيةكان ثيَ بيَنىَ.
 )٢فاكتة رة يمؤتاكتيكةكان(:)Chemotactic Factors

ثارضـــــةكانى  C5a ،C3aو  C5a desArgســـــةرةرِاى تايبةمتةنـــــدييـــــةكانى
ئانافيالتؤكســ و ثارضـــةكانى  Ba ،C3a desArgو كؤمةلنـــة ــــــــــــ
 C5b67تايبةمتةنـــدى
ـــيمؤتاكتيكييـــان هةيـــة .ئـــة فاكتةرانـــة دةبنـــة هـــؤى رِاكيَشـــان و هيَنـــانى
خرِؤكةسثىيةكان(لوكوسيتها) بةو ويَنةى كـة سيسـتمي كؤمثلمـانى ىلَ ضـاال بـووةو
ئة فاكتةرانةى ىلَ ثيَ هاتوون C5a .نرينطؤيد و بـةهيَشتريد فاكتـةرى ـيمؤتاكتيكة
كــة بــؤ خرِؤكــةهاوتاكان زؤر كاريطــةرةو بــة هــؤى كــؤرِةوى ئــة خانانــة لــة ســوورِانى
خويَنةوة بؤ ئةو انةى كة ئةو فاكتةرةى ىلَ دروست بووة ،دابةزينيَكى كـورت مـاوةى
خرِؤكةهاوتاكان لة خويَد()Neutropeniaدا ثيَ ديَنىَ .هةروةها ثارضـةى  C5aدةبيَتـة
هــؤى زيــادكردنى كــردةوةى فانؤســيتؤز(بيطانةخوارى) و دةردانــى لؤكؤترينــةكان بــة
تايبـــةت لؤكـــؤترينى  B4لـــة خرِؤكـــةهاوتاكاندا و كؤكردنـــةوةى خرِؤكةســـثىيـــة
دةنكؤلنــةدارةكان بــؤ ويَنــة خرِؤكــةى توــت C5a .دةبيَتــة هــؤى نووســةكى ثــةردةى
فانؤسيتةكان و جيَطـرتد و ضـرِبوونةوةيان لـة ـانةكان ،كـة لـة ئاكامـدا بـة دةردانـى
ئةنشميــــــة جؤراوجؤرةكــــــان ،ــــــانةكة ليَــــ ـ هــــــةلَدةتــــــةكيَند .فيلتيَــــــرة
ســـلؤفانىيـــةكان( )Cellophane membranesكـــة لـــة جيهازةكـــانى نةخؤ ـــة
نورضيلةيىيةكان و دةزناى بةرهة هيَنةرى ئؤكسـيجد بـة كـار ديَـد ،بـة هـؤى بـوونى
ثيَكهاتةكانى ثؤىل ساكاريدىيةوة ،ويَ دةضىَ يَوازى ئةلنؤناتيظى سيستمي كؤمثلمـان
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ئــةكتي بكــةن .لــة ئاكامــدا ئــة ضــاال بوونــة و ثيَ ـ هــاتنى  C5aو خرِبوونــةوةى
خرِؤكةهاوتاكان لة سىيةكاندا ،ئيمبؤىل 65و زيان نةياندن بة سىيةكان ثيَ ديَنىَ.
 )٣فاكتة رى كؤكةرةوةى خرِؤكةسثىيةكان(:)Leukocyte mobilizing factor

يـــةكيَ لـــة تايبةمتةنـــدىيـــةكانى بـــارودؤخى هـــةوكردن ،ضوونةســـةرى يمـــارةى
خرِؤكةسثىيةكان لةنيَو خويَد(ليكؤسـيتؤز) و هـةروةها لـة ـويَنى ـانةى هـةوكردوو
دايــة .ثارضــة ــكاوةكانى كؤمثلمــانى  C3بــة تايبــةت  ،C3eرِؤلنيَكــى نرينطي ـان لــة
ضوونةســةرةوةيةدا هةيــة .لــةو نــةخؤش و ئاية نــةى كــة C3يــان نيــة ،ليكؤســيتؤز
نابيندرىَ .لة رِووكارى خرِؤكةهاوتاكاندا وةرنريَ بؤ ثارضةى  C3eهةية.
 )٤فاكتةرة هاو يَوةيىيةكانى كين (:)Kinin – like fragments

ويَ دةضىَ كة ثارضة ناكةى كاوى  C2aتايبةمتةندى هاو يَوةى كينينـى هـةبىَ.
ى و لووسـة ماسـؤلنكةكانيب نـري
ئة ثارضةية كار تيَكـةرى موولوولـةكان دةباتـة سـةر َ
دةكا .بة بة ثيَاةوانةى فاكتةرةكانى ئانافيالتؤكس  ،نـاتوانىَ خانـةكانى خرِؤكـةى
توــت و در ــتةخانة ،ناضــار بــة دةردانــى ناوةنــدة كيميــايىيــةكان بكــات .فاكتــةرة
هاو يَوةيىيةكانى كين هؤكارى ئازار و هـةوكردند و ويَ دةضـىَ ،ئاوسـانيَكى كـة لـة
نةخؤ ى ئانايؤئؤديَمى كنيَتى(  )Hereditary angioedemaسةرهةلَ دةدا ،لة ئاكامى
ضـــاال بـــوونى ثارضـــةى C2ةوة بـــىَ .ئـــة نةخؤ ـــانة بـــة ـــيَوةى بؤمـــاوةيى
ـــ
 inactivator(C1ــــ
)C1يان نية.
بةرنيَرِةوةكةرى
ـ

 : 65آمبوىل  :Emboliنِانى كتوثرِى خويَد هيَنةر يا خويَنبةر بة هؤى مةيينى خويَنةوة .و.
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 )٥تايبةمتةندى سيتؤليتي :
Membrane attack complex = (C9

كؤمةلنـة ثارضـة ئـةكتي بووةكـانى  C5bتـا
)MACى سيستمي كؤمثلمان ،بؤتة هؤى لةت بوونى ثةردةى خانة( )Lipid bilayerلة
زؤربةى خانةكان و لة ئاكامـدا لةنيَوضـوونى خانـةى مةبةسـت .لـة ويَنـةى ئـة خانانـة
دةتـوان خرِؤكةسـوورةكان ،ليموةخانـةكان ،ثـةرِةكانى خـويَد ،بـةكؤييـةكان و ئـةو
ظايرؤسانةى رِووكة ى ليثـؤثرِؤتينى()Lipoprotein envelopeيـان هةيـة ،نـاو بـةريد.
خانـة ناوكـةدارةكان لــة بةرامبـةر كؤمةلنـةى MACدا خــؤرِانرن و تةنانـةت ويَ دةضـىَ
بورووييَندريَد .لة تاقيطة()Invitroدا رِيَاةيةكى زؤر كةمى  ،MACخانةكانى فانؤسيت
و هيَنديَ لة خانةكانىتر ناضار بة دةردانى ماددة هةوكةرةكانى وة ليَكـؤترينى  B4و
ثرِؤستانالندينى  E2دةكةن .كؤمةلنةى  MACسةرةرِاى لةنيَوبردنى خانةى مةبةسـت،
ويَ دةضىَ لة رِووكارى خانـةى خانـةخويَبدا بنيشـىَ( )Innocent bystander effectو
زياننةليَ ثيَ بيَنىَ.
 )٦ي كردنةوةى كؤمةلنة نةورةكانى كؤمثليَكسى ئيميؤن:
هةرضةند ثرِؤتينةكانى سيستمي كؤمثلمان رِؤلنيَكى نرينطيان بة دواى ضاال بوونيان
لة ثيَ هيَنانى هةوكردندا هةية ،بة لةاليةكىتريشةوة يةكيَ لةو تايبةمتةنديية زؤر
نرينطانةى كة لة دةيةى دوايىدا ثةيان ثىَبردوة ،ي كردنةوةو ثيَشطِى كردنة لـة
ثيَـ هـاتنى كؤمثليَكسـة ئيميؤنـةكانى نـةورةو قورسـؤ لـة كيَشـى نـةرديى  .25Sو َ
ي
دةضىَ كة ئة كارة بة هـؤى ثيَوةنـدى هاو ـيَوةى ئيسـتيَر()Ester – like linkageى
ثارضةى  C3bبة ديةتةنـةوة لـة كؤمثليَكسـى ئيميـؤندا رِوودةدات .ثارضـةى  C3bبـة
ثيَ هيَنانى لةمثةريَكى هةوايى( )Steric hindranceثيَشطِى لـة ثيَوةلكـانى زؤربـةى
نةردي ديةتةنةكان بة ديةجينةكانةوة دةكا .لة تاقميَ لة نةخؤ ييةكانى وة SLE
بة هؤى ناتةواوى يان كةمى هيَنديَ لة ثرِؤتينةكانى سيستمي كؤمثلمـان ،ميكـانيشمى
جياكردنةوةو ي كردنةوةى كؤمثليَكسة ئيميؤنةكان دةوةستىَ .لـة ئاكامـدا ئيميـؤنى
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كؤمثليَكسة نةورةكان ثيَ ديَد و لـة ـانة جؤراوجؤرةكـاندا دةنيشـيَد و لـة ئاكـامى
ضاالكى فانؤسيتةكان و دةردانى ئةنشمية هةرسىيةكان ،زيانيَكى كتوثرِ ثيَ ديَند.
 )٧تايبةمتةنديى ثيَو ةندى ثارضةكانى كؤمثلمان بة ثةردةى خانةكانةوة:
لة رِووكارى زؤربةى خانةكانى سوورِانى خـويَددا بـؤ يـة يـان يمارةيـة لـة ثارضـة
كاوةكانى كؤمثلمان وةرنريَ هةية .هةروةها هيَنديَ لة انةكانيب وة نورضـيلة،
جومطةكان و تؤرِى خويَدبةر و خويَدهيَنةر ،66بؤ هيَنديَ لة ثارضانة وةرنريان هةية.
ويَ دةضىَ كة نيشانة دةروونىيةكان لة نةخؤ ـة تـووش بووةكـانى SLEدا ،بـة هـؤى
نيشتنى كؤمثليَكسة ئيميؤنةكان لة ناوضةى تؤرِى خويَدبةر و خويَدهيَنةردا رِوودةدات.
بة دواى ثيَوةنـدى ثارضـةى ئـةكتيظى كؤمثلمـان بـة خانـةوة ،زجنـِة تيَكؤ ـانيَ لـة
رِووكارى خانةدا دةسـت ثـيَدةكـا كـة لـة ئاكامـدا خانةكـة هيَنـديَ كـار ئـةجنا دةدا.
ثيَويست بة رِوون كردنةوةية كة ثرِؤتينة ثاسي و دةست ليَنـةدراوةكانى كؤمثلمـان،
نــاتواند بــة وةرنــرة خانــةيىيةكانــةوة بلك ـيَد ،بــة دواى ضــاال بــوونى سيســتمي
كؤمثلمــان و ــكانى ثرِؤتينــةكانى ئ ـة سيســتمة ،ثارضــة بةدةســت هاتووةكــان بــة
خانةكانةوة دةلكيَد.
طرينطرتين وةرطرى ثارضة ضاالك بووةكانى كؤمثلمان بة شيَوةى خوارةوةن:
ناوى Complement (CR

وةرنرة جؤراوجؤرةكانى ثارضة كاوةكانى كؤمثلمان بة
 )receptorو بة ية يمارة ديارى دةكةن .وةكوو وةرنرى  CR1بـؤ ثارضـةكانى ،C3b

 C3c ،C4bو  .iC3bئة وةرنرة زۆرتريد ثرِي و بآلوى لـة ئاسـتى خانـةكانى لـةشدا
هةيــة .بــؤ ويَنــة لــة رِووكــارى ليموةخانــةكانى  ،Bتاقميَــ لــة ليموةخانــةكانى ،T
خرِؤكةهاوتاكان ،تاكةخانةكان ،قةثطرةخانةكان ،خرِؤكة سوورةكانى مرؤظـ ،خانـةكانى

 : 66بكة مشيمية  :Choroid plexusتؤرِى خويَد بةر و خويَد هيَنةر  .و.
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ديَندريتي  ،خانةكانى النطرهانس( ،)Langerhansخانةى هـؤنرى تـرش ، 67خانـةكانى
ـــوانى رِؤؤلنـــة( )Scheann’s cells gutو خانـــةكانى ثؤدؤســـايت ()Podocyteى
نورضيلؤكة(نلومرول)دا هةية .بوونى ئة وةرنرة لة رِووكارى فانؤسـيتةكاندا دةبيَتـة
هؤى بةهيَشكردنى كارى فانؤسيتؤز ،هةر بؤية بةناو بة ثارضةكانى  iC3b ،C3bو
دةلنيَد ئؤثسؤن ( )Opsoninو بة يَوةى كارةكـةش دةلنـيَد "ئؤثسؤنيشاسـيؤن" يـان
C4b

بــةرنريى نووســةكى( .)Immune adheranceكــةوابوو فانؤســيتةكان لــة رِيَطــاى س ـىَ
وةنرى ديةج  ،ديةتةنى  Fcو CR1ةوة هيَرش دةكةنة سةر كؤمثليَكسـى ئيميـؤن و
بة ئاسانى و خيَرايى قووت و لـة نـاوى دةبـةن .وةرنـرى ثارضـةكانىتـرى  C3بـةناوى
 CR2بـؤ بة ـةكانى  C3d ،C3dgو  C3bلـة رِووكـارى ليموةخانـةكانى،NK cells ،B
خانةكانى ديَندريتيكى فؤليكؤلةكان ،تيمؤسايت ،خانة يَرثةجنةيىيةكانى جؤرةكـانى
ـــ بـار( Epstein – Barr

 BوTشدا هـةن .جيَـى سـةرجنة كـة ظايرؤسـةكانى ئيَثشـت
 )virusو تيَميسـكى مرؤظــ( )Human Herpesلـة رِيَطـاى وةرنـرى )(CD21

 CR2بـة

ليموةخانةى Bوة دةلكيَد .وةرنـرى  CR3بـؤ ثارضـةى نيَوجنيكـةرى  iC3bو  C3bلـة
رِووكارى خانةكانى فانؤسيتى خرِؤكةهاوتاكان ،تاكةخانة ،قةثطرةخانةK ،NK cells ،
 cellsو ديَنــدريتيكى فؤليكــؤالردا هــةن .ئــة وةرنــرة لــة كــارى ئؤثسؤنيشاســيؤندا
هاوكارى دةكا .كةسان َي كـة بـة ـيَوةى كنيَتـى لـة رِووكـارى خانـة بـاس كراوةكـانى
سةرةوةدا وةرنرى CR3يان نية ،رِيَخؤ كةرن بؤ ضـلنكة بةردةوامـة بـةكؤيايييـةكان.
وةرنــرى  CR4لةســةر تاكةخانــةكان ،خرِؤكــةهاوتاكان ،قةثطرةخانــةكان بــؤ ويَنــة
 NK cells ،Kupffer cellsو K cellsدا هـةن .ئـة وةرنـرة بـؤ ثارضـةكانى  iC3bو
 C3dgو لــة هيَنــديَ بــارودؤخيبدا بــؤ C3dيــة .كــارى ئــة وةرنــرة ئيَســتاش رِوون
نةبؤتــةوة .وةرنــرى ثارضــةكانى ئانافيالتؤكســينى  C4a ،C3aو  C5aلــة رِووكــارى
خانةكانى خرِؤكةى توت ،در تةخانة ،لووسة ماسؤلنكة ،خانةى

 : 67ائوزينوفيب  . Eosinophileو.

نابليَت(cell

،)Goblet
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خانــةى هــؤنرى تــرش ،ليموةخانــة ،خرِؤكــةهاوتاكان ،تاكةخانــة و قةثطرةخانــة لــة
نرينطؤيد وةرنرى خانةي كة ثيَشؤ لةسةر كارة بيؤلؤييكىيةكةيان باس كراوة.
وةرنــرى  C3eبــؤ ثارضــةى  C3eلــة رِووكــارى خانــةكانى خرِؤكــةهاوتاكان دايــة و
كارةكة ى ئاسانكاريي لة ئازادكردنى ئـة خانانـة لـة مـؤخى ئيَسـ دايـة .بـؤ ثارضـة
ـكاوةكانى كؤمثلمــان لـة رِووكــارى خانــةكاندا وةرنـرى ديكــةيان هةيـة كــة نرينطــى
بيؤلؤييكىيةكةى ئيَستاش بة تةواوى رِوون نةبؤتةوة.
رِؤلَى خرِؤكة سوورةكان لة خاويَن كردنةوةى خويَن لة كؤمةلَة بةرطرييةكاندا:
زيــاتر لــة  ٩٠لةســةدى وةرنــرى  ،CR1لةســةر خرِؤكــة ســوورةكان دان .كؤمةلن ـة
بــةرنرييــة داثؤ ــراوةكان ب ـة هــؤى ثارضــةكانى C3bوة ،بــة خيَرايــى لــة رِووكــارى
خرِؤكةسوورةكاندا بة وةرنرى CR1ةوة دةلكىَ و ثيَشطِى لة نيشتنيان لة سوورِانى
خــويَد و موولووكــاندا دةكــرىَ .خرِؤكةســوورةكانيب لــة ثيَوةنــدييــةدا لةن ـةلَ ئــة
كؤمةلنة بةرنرييانةدا دوو كارى نةورة ئةجنا دةدةن:
يةكــة  :رِادةى كؤمةلنــة بــةرنرييــةكان كــة دةكةنــةوةو بــة ـيَوةى نِاوةيــان
ليَدةكةن .ئة كارة بة هؤى فاكتةرى  Iو بة يَوةي بـةردةوا و بـة ـي كردنـةوةى
C3bى لكاو بة خرِؤكة سوورةكانةوة ئةجنا دةدرىَ.
دووهة  :خرِؤكة سوورةكان كارى نواستنةوةى كؤمةلنة بةرنرييـةكان لـة سـوورِانى
خويَنةوة بؤ قةثطرةخانة سةقامطِ و جيَطرتووةكان لة سيستمى رِيَتيكؤلؤئانـدؤتيَليال
بة تايبةت جةرطدا ئةجنا دةدات.
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رِؤلَى كؤمثلمان لة شي كردنةوةى دذةتةندا:
ليموةخانـة B-cellةكـانى مرؤظــ خـاوةنى وةرنرةكـانى  CR1و CR2ي كؤمثلمــاند.
وروويانى ئة وةرنرانة بة يَوةيةكى ئةزموونى بة هؤى ديةتةنى ديى خؤيان ،دةبيَتة
هؤى ثةرضةكردار و فرةكردنى  B-cellو نؤرِينى بؤ ثالمسؤسايت .لة تاقيطةدا دةريـان
خستووة كة ثارضةى  C3aبةر بة فرةكردنى  B-cellو ى بوونةوةى ديةتةن بـة ديى
زؤربــةى ديةجينــةكان و بــة ثيَاــةوانةوة ثارضــةى  C5aفرةكــردن و ــى بوونــةوةى
ديةتــةن دةباتــة ســةرىَ .ثرِؤتينــى  C4و بــة تايبــةت  C3بــؤ كامــبَ بــوونى خانــة
ميَمؤرىيةكان( )Memory B cellزؤر ثيَويس  .ئةنـةر بـة هـؤى فاكتـةرى يارى مـارى
كـوبرا()Cobra venom factorوة ثرِؤتينـةكانى سيسـتمي كؤمثلمـانى ئايةلنيَـ بـةتالَ
بكةيد ،لة كاتـةدا تـةنيا  IgMبـة ديى ديةجينـة لـيَدراوةكانـةوة سـاز دةبـىَ .رِؤلنـى
ثرِؤتينةكانى سيستمي كؤمثلمان لة دووهة ثةرضةكردارةكان يان دروست بـوونى
لة مرؤڤ و نيانلةبةراندا كـةميَ جيـاوازييـان هةيـة .لـة مرؤظـدا ئـةو كةسـانةى كـة
IgG

ناتةواوى ثرِِِِؤتينةكانى سيستمي كؤمثلمان يان ناتـةواوى C3يـان هةيـة ،دةتـواند ديى
ئةو ديةجينانةى كة بة يَوةيةكى بةردةوا لة ثيَوةندى لةنةلَ ئةوان دابـد  IgGسـاز
بكةن ،لة حاڵێاا لة نيانلةبةراندا بة

يَوةية نية.

رِؤلَى كؤمثلمان لة لةش ساغى و نةخؤشييةكان و طرينطيى كلينيكالَةكةى
نــرينطؤيد رِؤلنـــى كؤمثلمــان بـــةرنرى لـــة بةرامبـــةر هؤكـــارة ميكرِؤبـــىيـــةكان و
لةنيَوبردنيانة .ثرِؤتينة تيَ كاو و ضـاالكةكانى كؤمثلمـان ،دةبنـة هـؤى ثيَـ هـاتنى
هةوكردن كة ئة ميكانيشمة بة نؤبةى خؤى بؤ لةنيَوبردنى هؤكارةكانى نةخؤ يهيَنةر
رِؤلنيَكــى نــرينط و نـــةورةيان هةيــة .هــةركا لـــة فاكتــةرةكانى ئانافيالتؤكســ و
ــيمؤتاكتي هؤكــارى زجنِةيــة لــة دووهــة ثةرضــةكردارةكاند كــة بــة هاوك ـاريى
در ــتةخانةكان ،خرِؤكــةهاوتاكان ،تاكةخانــة و قةثطرةخانةكانــةوة ئــةجنا دةدرىَ.
كــةوابوو ئةنــةر كةســيَ بــة ــيَوةى زنمــاكى هيَنــديَ لــة ثرِؤتينــةكانى سيســتمي
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كؤمثلمــانى نــةبىَ ،لــة بةرامبــةر ض ـلنكةكاندا زؤر هةســتيارة .لةاليــةكىتــرةوة ،ئةنــةر
سيستمي كؤمثلمان لة كؤنؤِؤلَ بايَتةدةر يا بةردةوا ئةكتي بىَ ،دةبيَتـة هـؤى ثيَـ
هاتنى زيانة هةوكردووييةكان و هةلنوة انةوةو ي كردنـةوةى ـانةكان ،كـة ثـيَيـان
دةلنيَد "نةخؤ يية كؤمثليَكسـة ئيميؤنـةكان" يـان رِؤمـاتيشمى .ئـةو زيانانـةى كـة لـة
زؤربةى نةخؤ يية خؤبةرنرييةكان()Autoimmune diseasesدا ثيَ ديَد ،لة ئاكـامى
ثيَ هاتنى كؤمثليَكسى ئيميؤن و ئةكتي بوونى سيستمي كؤمثلمانةوةية.
ئةنــةر بــة ــيَوةى ئــةزموونى ديةتــةنى ديى نؤرضــيلة(
 )basement membraneلـة كةرويَشـكيَ بـدرىَ ،نةخؤ ـيى Nephrotoxic nephritis
anti – Glomerular

ثيَ ديَنىَ .ئيَستا ئةنةر بة هـؤى فاكتـةرى يارى مـارى كـوبرا()CVFوة ،ثرِؤتينـةكانى
سيستمي كؤمثلمانى ئايةلنةكة لةنيَو بويَد و دواتر ديةتةنى ىلَ بـدرىَ ،ئـيؤ زيانيَـ لـة
نورضيلةى كةرويَشكةكةدا ثيَ نايةت ،يانى هيض زانيَـ بـة نورضـيلةى نانةيـةنىَ .بـة
تاقيكــارييــة نرينطيــى سيســتمي كؤمثلمــان لــة ثيَــ هــاتنى زيانــة ويَرانكــةرةكانى
كؤمثليَكسى ئيميؤن دةردةكةوىَ.

نةبوون يان كةم بوونى ثرِؤتينةكانى سيستمي كؤمثلمان
Complement Deficiencies

ويَ دةض َى نةبوون يان كةم بوونى ثرِؤتينةكانى سيستمي كؤمثلمان بة دوو شيَوة
ببيندريَن:

 )١كة بوون بة هؤى بةكاربردن و كردارى تيَ

كانى زؤرةوة:

هةرضةند ى بوونةوةى كؤمثلمان لة نرووثة نةخؤ ىيانةدا زؤرجار سرو تى يان
تةنانةت دةضيَتةسةرىَ ،بة دةكاركردنةكةى لة لـةشدا لةسـةريَيـة .ديـارة لـة هـةر
نةخؤ ــىيــةكى كــة ثيَــ هــاتنى كؤمثليَكســى ئيميــؤنى لةنــةلَدا بــىَ ،كؤمثلمــانى
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سـِِؤمةكةى مةســرةف و رِيَاةكــةى دادةبــةزىَ .دابــةزينى رِيَــاةى كؤمثلمــانى س ـِِؤ
ثيَوةنــدييــةكى رِاســتةوخؤى لةنــةلَ زيــان نةيانــدنى زؤر بــة ــانةكان بــة تايبــةت
نورضيلةكاندا هةية .لة نةخؤ ىيانةى خوارةوةدا رِادةى كؤمثلمانى سِِؤ بة هـؤى
زؤر بةكاربردنيةوة دادةبةزىَ:
نةخؤ ـــــييـــــة خؤبـــــةرنرييـــــةكانى(اتوامينى) وة "لوثـــــوس اريتمـــــاتوز
سيســتمي "( ،)SLEرِؤمــاتيشمى جومطــةكان ،تــووش بــوون بــة هــةوكردنى نيَوثؤ ــى
دلَ )Endocarditis(68بــة هــؤى ب ـةكؤييةكانــةوة ،ض ـلنكى ثيَنؤمؤكــؤكى ،نةخؤ ـيى
هةوكردنى جةرط جؤرى " "Bكاتيَ كة ديةجينى رِووكارييةكةى ( )HbsAgبايَتة نيَو
خويَنــــةوة ،Membranoproliferative glomerulonephritis ،يةهــــراوى بــــوونى
خــويَد( )Septicemiaبــة بــةكؤييــة نــرا نيَطةتيظــةكان ،ســةرهةلندانى ظــايرؤس لــة
خويَد()Viremiaدا وة نةخؤ يى سووريَاة ،ئالوودة بةردةوامة مشةخؤرىيةكان وة
نؤبةتىَ ،واسكؤليتى ثيَستى ،نيَوريتـةكان و  Essential mixed cryoglobulinemiaلـة
ويَنةى ئة نةخؤ يانةن .بـة ـيَوةيةكى دةنمـةن لـة نةخؤ ـييـة تـووش بووةكـانى
جؤرى بيَوةى يان مةترسيدارى تيَكةلَ ثيَكةلنى و ئالنؤزى فرةكردنى B-cellدا ،ئةنـةرى
ناتةواوى تايبةتى كة بوونى  ،C1 inhibitorبة هؤى بةكاربردنى زؤرةوة ئا كرا بـىَ و
نيشانةكانى نةخؤ يى ئانايؤئيَديَمى تايبةتى سةرهةلَ بدا .جيَـى وةبِهيَنانةوةيـة كـة
ثرِؤتينـــةكانى سيســـتمي كؤمثلمـــان بـــة بة ــيَ لـــة ثرِؤتينـــةكانى قؤنـــاغى تـــووش
بوون( )Acute phase proteinsدةيميَردريَد ،كةوابوو لـة سـةرةتاى نةخؤ ـييـةكاندا
رِيَاةكةيان دةضيَتةسةرىَ ،بة دواتر بة هؤى بةكاربردنى زؤريانةوة دادةبةزن.

 Card : 68كارد :لة زانستى ثشيشكىدا بة دلَ دةلنيَد و لة هةر جيَطاية دا هاتبىَ ،مةبةست لة دلنة .كةواتة ديـوارةى
دلَ لـة سـىَ ضـ ثيَـ دىَ بــة

ـيَوةية :ئــةلف Pricard :ثـرى كــارد :دةورةثــؤش ،ئــةو ضــينةى كــة دةرةوةى دلنــى

داثؤ يوة.
ب myocard :ميوكارد :ماسؤلنكةض  ،ئةو ضينةى كة ناوةرِاستى دلنى داثؤ يوة واتة دواى ثرى كاردة.
ج endocard :آندوكارد :نيَوثؤش ،ئةو ضينةى كة نيَوةوةى دلنى داثؤ يوة واتة دواى ميؤكاردة .و.
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لــة نةخؤ ــييــة تــوووش بووةكــان بــة "لوثــوس اريتمــاتوز"ى ناسـراو ،دةكــر بــة
ئةندازةنرتنى ثرِؤتينـةكانى سيسـتمي كؤمثلمـانى سـِِؤ بـة ـيَوةيةكى رِيَـ و ثيَـ
ئاكامى دةرمانةكة خبريَتة ييَر ضاوةديَرى.

رِؤلَى فاكتةرى ذارى مارى كوبرا( )CVFلة بةتالَ كرنةوةى كؤمثلماندا:
سيستمي كؤمثلمان لـة ِريَطـاى ئةلنؤناتيظـةوة بـة هـؤى ثرِؤتينـى وةرنـِاو لـة يارى
مارى كوبرا بة نـاوى فاكتـة رى يارى مـارى كـوبراش ئـةكتي دةبـىَ .ئـة ثرِؤتينـة لـة
ليَكؤلنينةوة تاقيطـةيىيـةكاندا بـؤ رِاكيَشـان و لـةنيَوبردنى ثرِؤتينـةكانى كؤمثلمـان لـة
خـــويَنى نيـــانلةبـــةران و بـــؤ دةرمـــانى تاقميَـ ـ لـــة نةخؤ ـــييـــة رِؤمـــاتيشمى و
خؤبةرنرييةكاندا كةلنكى لـيَوةردةنـرن .ئـة فاكتـةرة بـة رِوالنـةت لـة ثارضـةى C3b
دةضىَ و لة نشي ئايؤنى مةنيةزيؤ لةنةلَ فاكتةرى Bدا كؤمةلنةيةكى ثتةو و قايم ثيَـ
ديَنىَ كة لة نشي فاكتـةرى Dدا ثارضـةيةكى ناـكةى Baى ىلَ جيـا دةبيَتـةوةو ثارضـة
ـــــــــــ

نةورةكة ى  Bbكؤمةلنة ئةنشميى  C3bBbثيَ ديَنىَ كـة  C3سـِِؤ دةكاتـة نيشـانة.
ئة ئةنشمية وةكوو  C3كؤنؤيَرتاز ،بة دواى ليَدانى يارى مارى كوبرادا دروست دةبـىَ و
كؤمثليَكسيَكيشة كة تةنيا لة بارودؤخيَكى ناسرو تى و غةيرة فيشيؤلؤيي دا ثيَـ دىَ.
ثرِؤتينــى هاو ـيَوةى  C3bلــة يارى مــارى كــوبرادا و هــةروةها كؤمثليَكســة ئ ـةنشميى
ـــــــــــ
C3bBbيةكةى ،بة نيسبةت فاكتةرة رِيَكخةرةكانى  Hو Iيةوة خـؤرِانرن و لـة ئاكامـدا
لة كؤنؤِؤلَ دةردةضـد .ئـة ئةنشميـة بـة ـكانى  C3و ثيَـ هيَنـانى  C3كؤنؤيَرتـازى

ناسرو تى بة نيوة تةمةنى  ٣٧كات يميَرةوة لة بةرامبةر  C3كؤنؤيَرتازى سرو تىدا
بة نيوة تةمةنيَكى زؤر كورتةوة ،دريَاة بة رِيَطاى ئةلنؤناتي تا بةتالَ بوونى خويَد لـة
ثرِؤتينةكانى سيستمي كؤمثلماندا دةدات.
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رِؤلَى فاكتة رةكانى نيَفريتيك لة ثيَك هيَنانى ناتةواوى كؤمثلماندا:
تــاكوو ئيَســتا ضــةنديد جــؤر فاكتــةرى نيَوريتيــ ناســراون .فاكتــةرى نيَوريتيــ
( )C3NeF69لـــــة ثالزمـــــاى نةخؤ ـــــةكانى تـــــووشبـــــوو بـــــة

II

Type

Hypocomplementemic mesangiocapillary glomerulonephritisدا ثةيـدا دةبـىَ.
لة رِاستىدا ئة فاكتةرة جؤرة ئوتوو ئةنتى بـادىيـةكى نائاسـايىيـة لـة ييَـر نرووثـى
ـــــــــــ
 C3bBbيــان  C3كؤنؤيَرتــاز .ويَ
IgG3دا بــة ديى فاكت ـةرى  Bلــة كؤمةلنــة ئ ـةنشميى
دةضىَ ئة فاكتـةرة يـان ئوتـوو ديةتةنـة ،ثيَشـطِى لـة جيَطـؤرِكيَى فاكتـةرى  Hبـة
جيَطاى فاكتةرى  Bلة كؤمثليَكسـى C3bBbدا و هـةروةها ـي كردنـةوةى خؤبـةخؤى
ئةنشميةكة بكـا .لـة ئاكامـدا نيـوة تةمـةنى  C3كؤنؤيَرتـاز دةبيَتـة  ٢٠هێوتیەو بـةبىَ
دةسـت تيَــوةردانى فاكتـةرة رِيَكخــةرةكانى  Hو  Iدريَـاة بــة رِيَطـاى خــؤى دةدا .لــة
نةخؤ ىيةدا رِيَاةى ثرِؤتينى  C3و فاكتةرى  Bبةبىَ بوونى ضلن دابةزينيَكى بةرضاوى
دةبىَ ،بة يةكـة ثرِؤتينـةكان و كؤتـايى كؤمثلمـان زؤر نـانؤرِيَد .زۆرتـريد رِيَـاةى
ثرِؤتينى سيستمي كؤمثلمان  C3ثيَكى ديَنىَ و رِيَاةكـةى لـة مرؤظـة سرو ـتىيـةكاندا
 ١/٥ميلىنرا لة يـة ميلـيلـيؤى ثالزمـا دايـة .فاكتـةرى نيَوريتيـ ( ،)NeFبـة ديى
كؤمةلنة كؤتاييةكانى يَوازى ئةلنؤناتي ()Terminal pathwayيب لة نةخؤ ييةكانى
جؤرى ية و دووى نةخؤ ـىيـةكانى سـةرةوةدا رِانةيةنـدراوة .ئـة فاكتـةرة ،ئوتـوو
ئةنتى بادييةكى ديى  C3و  C5كؤنويَرتازى رِيَطاى ئةلنؤناتيظة كة ئة ئةنشميانة زيـاتر
سةقامطِ دةكا و لة ئاكامدا مةسرةفى  C3و  C5زياد دةبـىَ .جـؤريَكىتـرى فاكتـةرى
نيَوريتي بة ناوى ،C4NeFئوتوو ئـةنتى بادييةكـة بـة ديى ثرِؤتينـى  C4لـة كؤمةلنـةى
 C3(C4b2bكؤنؤيَرتــاز)ى رِيَطــاى كالســي  .ئــة فاكتــةرة لــة ســِِؤمى نةخؤ ــة
تووشبووةكان بة  SLEو نلؤميَرؤنيَوريتى دواى ضلنكى ئيَسؤثتؤكؤكىدا دةبيندرىَ.

C3 Nephritic factor = C3NeF : 69
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 :2نةبوون يـان كـةمى بـة هـؤى كـة بـوونى ـى بوونـةوةى ثرِؤتينـةكانى
سيستمي كؤمثلمان:
ويَ دةضىَ ئة دؤخة بة دوو يَوةى خوارةوة بىَ:
ئةلف) :تايبةتى:
لة نةخؤ ىية سةختةكانى جةرطدا كة ى بوونةوةى ثرِؤتينةكانى ثالزما بة هـؤى
جةرنةوة تيَ دةضىَ ،هيَنديَ جار دابةزينى رِيَاةى سـِِؤمى كؤمثلمـانى لةنـةلَ دايـة.
هةروةها بةدخؤراكى بة يَوةى كة بةكاربردنى ماددة ثرِؤتينىيةكانيب دةبيَتة هـؤى
سةرهةلندانى ئة دابةزينة.
ب) :كنيَتى و زنماكى:
ويَ دةضىَ ناتةواوى كنيَتى بة يَوةى هيَمؤزيطؤت 70يا هيَؤِؤزيطؤتةوة 71بـىَ .ئـةو
كةسانةى كة ناتـةواوى هيَؤِؤزيطـؤتى ثرِؤتينـةكانى سيسـتمي كؤمثلمانيـان بـة مـِات
بــردوة ،توانــايى ــى بوونــةوةى  ٥٠لةســةدى ئــةو ثرِؤتينانــةيان هةيــة ،بــة لــة
ـــــدا ،تةنانـةت كـةمؤ لـة ٥٠
نةخؤ ىيـة هيَؤِؤزيطـؤتىيـةكانى ناتـةواوى C1 inhibitor
لةسةدى ئةو ثرِؤتينانة ى دةبيَتةوة .ئةو مرؤظة هيَمؤزيطـؤتىيانـةى كـة بـة ـيَوةى
زنمــاكى ثرِؤتينــى C3يــان نيــة ،لــة بةرامبــةر مايكرِؤئؤرنانيشمــة ض ـلن هيَنــةرةكاندا
خــؤرِانرييــان نيــة و بــة ـيَوةى بــةردةوا و ســةخت توو ــى ضـلن دةبــد .نــةبوونى

 : Hemozygote : 70هيَمؤزيطؤت  :هيَلكةية كة لة ية رِةنةز يا تِة ثيَ هاتووة .و.
 : Heterozygote : 71هيَؤِؤزيطؤت  :كةسيَ كة بؤ سيوةتيَكى تايبةت ضةند جيَنى هاورِيشى(الب  )Alleleهةبىَ،
يا هيَلكةية كة دوو تِةى بىَ واتة ،هيَلكةية كة لة دوو رِةنةز ثيَ هاتبىَ .و.
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فاكتةرى  Iيا فاكتةرى  Hيب دةبيَتـة هـؤى ئـةوة كـة ِريَطـاى ئـةلنؤناتي لـة كـؤنؤِؤ َل
بايَتةدةر و بؤ دووهة جار كردارى تيَ كانى  C3بايَتةسـةر و لـة ئاكامـدا نـةبوونى
 C3ىلَ بكةويَتــةوة .ئــة نرووثــة نةخؤ ــانةش بــةردةوا توو ــى هةوكردنــة ضــلن
هيَنةرةكان دةبد .ئةو نةخؤ انةى كة بة يَوةى هيَمؤزيطؤت هةركا لة ثرِؤتينـةكانى
قؤناغى هيَرش( C5تا )C9يان نية ،بـةردةوا توو ـى ضـلنكة ميكرِؤبـىيـةكان لـة نـةلَ
نيســرياكان()Neisserial infectionى وة مؤنؤنطؤكــؤ يــا نؤنؤكــؤ دةبــد .ئــةو
نةخؤ انةى كة بة يَوةى هيَمؤزيطؤت يةكة ثرِؤتينـةكانى سيسـتمي كؤمثلمـان(،C1
 C4يا )C2يان نيـة ،زيـاتر رِيَخؤ ـكةرى نةخؤ ـييـة رِؤمـاتيشمىيـةكان(
 )diseasesيـان خؤبـةرنريييـةكانى وة "لوثـوس اريتمـاتوز سيسـتمي " دةبـد .لـة
Rheumatic

خشــتةى يمــارة  ٢ـــــ ٤دا ثيَرســتى ئــةو نةخؤ ــىيانــةى كــة لــة ثيَوةنــديي لــة نــةلَ
دابةزينى ثرِؤتينةكانى كؤمثلمانةوة سةرهةلَ دةدةن ،دةبيند.
لــة ئاكــامى كــة بــوونى C1 inhibitorدا ،نةخؤ ــى ئانايؤئيَــديَم ثيَ ـ دىَ .ئــة
ناتــةواوييــة بــة دوو ــيَوةى كنيَتــى و وةرنِاو(اكتســابى) ســةرهةلَ دةدا ،بــة
نيشانةكانى نةخؤ ى لة هةر دوو يَوةكةىدا يةكسانة.
نةخؤ ــيى ئاوســانى بــؤرِىيــةكانى خــويَد( )Angioedemaيــا ئانــايؤنؤرِؤتيكى
بؤمـــاوةيى( )Hereditary angioneurotic edemaبـــة ـــيَوةى بـــؤهيَلنى زالنـــى
ئؤتؤزؤ ( )Autosomal dominantدةنوازريَتةوة .نةخؤ يى ئانايؤئيَديَمى وةرنِاو بة
هؤى بىَنةزمى لـة فرةكردنـى ليموةخانـةكانى Lymphoprolifeerative B- cellدا وة
نةخؤ ـــيى ـــيَرثةجنةى ليموةخانـــةكان ( )Lymphomaســـةرهةلَ دةدا .هيَر ـــة
كلينيكالنةكانى نةخؤ ىيةكة دياري كراو و نشي بة  ٤٨تا  ٧٢كات يميَر دةخايـةنىَ.
ئة ا وانة بة يَوةى ئاوسانى(تور ) انةكانى ييَر رِووكة ةخانةكانى ثيَست ،دة
وضاو ،ليَوةكان ،انةى دةست و ثىَ ،بة ـى سـةرةوةى كؤئةندامـةكانى هةناسـةدان،
قــورِط و هــةروةها نــةدةو رِؤؤلنــةكان ،كؤئةنــدامى زاووزىَ و ميــشةرِؤدا دةبينــدرىَ.
ـان و
بآلوبوونــةوةى نةخؤ ــييةكــة لــة هــةر  ١٥٠٠٠٠كــةس ،نةفــةريَ و لــةنيَو ينـ
ـــــ
ثيــاوانيبدا وة يةكــة .رِيَــاةكانى

inhibitor

 C2 ،C1و  C4لــةنيَو ســِِؤمى ئــة
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نةخؤ انةدا دادةبةزىَ و تةنانـةت لـة كـاتى هيَر ـى نةخؤ ـييةكـةشدا سـيورة .لـة
نةخؤ انةدا ئةنشميى  C4b2bدروست نابىَ و رِيَاةيـةكى كـةمى  C3بـةكار دةبـرىَ .ويَ
دةضــىَ بــة ــيَوةيةكى ناسرو ــتى لــة نةخؤ ــانةدا  C2بشــكىَ و ثارضــةنةليَكى
ناكةترى  C2aثيَ بيَنآ .دواتر ثالمس كاريطـةرى لةسـةر ثارضـةى  C2aدادةنـىَ و
دةيكاتــة ثثتيــديَكى ناسرو ــتى  C2 Kininكــة بةرثرســى ثيَـ هــاتنى ئاوســان لــة
نةخؤ ـيانة دايـة .لـة نةخؤ ـيى ئانايؤئيَـديَمدا ئةنـةرى لةنيَوضـوونى كـةميَ لـة C1
inhibitorيب لة ئاكامى ثيَوةنديى بة ئةنشميةكانى سيسـتمي مـةي و فيوينؤليتيـ دا
هةيــة .رِادةى C1 inhibitorى ثالزمــا لــة  ٨٥لةســةدى تــووش بــووان بــة نةخؤ ــيى
ئانايؤئيَــديَمى كنيَتــى ،كــةمؤ لــة  ٣٠لةســةدى رِيَاةكــةى سرو ــتى و  ١٥لةســةدى
ثامشاوةى نةخؤ ةكان هةرضةند لة رِوانطةى رِيَاةوة سرو ـتى يـان تةنانـةت زؤريـب
نيشان دا ،بة لة رِوانطةى كاركردةوة ،ثاسيظة .لة سِِؤمى تاقميَ لة نةخؤ انةدا،
ثرِؤتينيَكــى ناسرو ــتى وةكــوو  C1 inhibitorدروســت دةبــىَ كــة تايبةمتةنـــديى
ثيَشــــطِيكــــةرة ســــةرةكىيــــةى نيــــة .ئــــة ثرِؤتينــــة لــــة رِيَطــــاى تاقيكــــارى
رِاديؤئيمؤنؤواسى()RIAيةوة ،لـة C1 inhibitorى رِاسـتةقينةدا هـةلَ نـاواردرىَ و جيـا
ــــ C1
ناكريَتةوة .كةوابوو لة بوارنةليَ دا كة نيشانةكانى نةخؤ يى دةبينـدرىَ و رِادةى
 inhibitorبــة رِوالنــةت سرو ــتىيــة ،ئةنــةر رِيَــاةى  C4كــة نيشــان بــدا ،ئــةوة
نةخؤ ييةكة دةناسريَتةوةو بة ثيَدانى دةرمانى لةبار ثيَشطِى لة مردنى نةخؤ ـةكة
دةكرىَ .دةرمانى هيَر ـة كتوثرِةكـانى ئانايؤئيَـديَمى بؤمـاوةيى بـة ليَـدانى ثالزمـا لـة
رِيَطــاى دةمــارى خويَنــةوة يــان با ــؤ لــةوC1 inhibitor ،ى نيــوة ثا وتــة ،ئــةجنا
دةدرىَ .دةرمانى دريَاماوة بة دوو يَوة ئةجنا دةدرىَ:
 :١كـة كردنـةوةى ئـةكتي بـوونى ثرِؤتينـى  C1بـة كـةلن وةرنـرتد لـة دةرمانـة
ثيَشطِيكةرةكانى ثالمس وة  e-aminocaptoic acid ،و .Tranexamic acid
 :٢ى كردنـةوةى زيـاترى  C1 inhibitorبـة ثيَـدانى ئيسـؤؤئيدة ئانابؤليكـةكانى
وة  Oxymethaloneو .Danazol
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 ثيَوةنديى كةمى و ناتةواوى ثرِؤتينةكانى سيستمي كؤمثلمان و نةخؤ ييةكان:٤  ـــ٢ خشتةى
Defcient

Diseases
Protein

C1q………. Glomerulonephritis, Poikiloderma congenita, bacterial
sepsis, skin lesions.
C1r………. Glomerulonephritis, lupus like syndrome, skin lesions.
C1s………. Lupus like syndrome.
C4………. Systemic lupus, sjögre,s syndrome.
C2………. Systemic lupus, discoid lupus, polymyositis,
Henoch-Schonlein purpura, Hodgkin,s disease,
Vasculitis, glömerulonephritis, common variable
Hypogammaglobulinemia, most subjects healthy.
C3………. Vsculitis, lupus like syndrome, glomerulonephritis,
Recurrent infections with pyogenic bacteria.
C5………. Systemic lupus, neisserial infections.
C6………. Neisserial infectiona.
C7………. Systemic lupus, rheumatoid arthritis, Raynaud,s
Phenomenon and sclerodactyly, vasculitis,
Neisserial infections.
C8………. Systemic lupus, neisserial infections.
C9………. Neisserial infections.
C1INHa… Disoid lupus, systemic lupus, lupus like syndrome, hereditary
angioneurotic edema.
I………… Similar to agamaglobulinemia, recurrent infections
With strept. Pneumoniae, Haemophilus influenzae,
N.meningitidis and beta – hemolytic sreptococci, Low B and
C3 proteins.
H………… Hemolytic – uremic syndrome. Low C3.
P………… Fulminant N. meningitidis Septicemia, X- linked.

ــــ

ــــ

α C1INH, C1 inhibitor.
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ناتةواوى وةرطرةكانى كؤمثلمان
Complement Receptor Deficiencies

تاكوو ئيَستا رِاثـؤرتنـةليَكى جؤراوجـؤر لةسـةر ناتـةواوى يـا نـةبوونى نـةردةكانى
 CR4 ،CR3و  )Lymphocyte functional associated antigen(LFA-1لة رِووكـارى
خرِؤكةهاوتاكان و خانةكانىترى سيستمى بةرنريى ئةو مندا نةى كة بةردةوا توو ى
ضلنكىية ثيَستى و ناوثؤ ةكان دةبد ،دراوة .لة ثيَشينةى ئة مندا نـةدا ،رِاثـؤرت لـة
وةدواخستنى برِينى ثةتكى ناوكيشيان دراوة .لة رِووكارى ثيَكهاتـةى سـىَ نةردةكـةى
ســةرةوةدا ،زجنــِةى ثثتيــدى بيَتــا بة ــدارى دةكــا و ئــة نةخؤ ــانة توانــايى ــى
كردنةوةى ئة زجنِةيان نية .لة خانةكانى ئةو خرِؤكةهاوتايانةى كة نةردى CR3يان
نية ،بؤرِىيةكانى هةناسة()Respiratory burstيان ناتـةقد و ئـة خانانـة لـة رِوانطـةى
ثيَوةلكانيان بة خانةكانى ديكة و رِووكارى انةكان توو ى ئالنؤزيد.

بةرزبوونةوةى رِادةى ثرِؤتينةكانى كؤمثلمان
ثرِؤتينةكانى سيستمي كؤمثلمـان بـة بة ـيَ لـة ثرِؤتينـةكانى قؤنـاغى حةسـتة و
ديوارى نةخؤ ـييـةكان( )Acute phase proteinsدةيميَـردريَد .لـة قؤناغـةدا ،ـى
بوونةوةى نرووثيَ لة ثرِؤتينةكان بؤ ويَنة كؤمثلمان زياد دةكا .لة قؤناغى حةستة و
ديوارى نةخؤ ــييــةكانى خــوارةوةدا رِادةى نشــتيى كؤمثلمــان C3 ،و C4ى ثالزمــا
دةضيَتة سةرىَ:
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تةقريبةن تةواوى نةخؤ يية رِؤماتيشمييةكان بؤ ويَنة ئارتريت رِؤماتؤئيد" ،لوثوس
اريتمــــــاتوز سيســــــتمي " ،ديَرمــــــاتؤثؤىل ميؤســــــايت(،)Dermatopolymyositis
"اسـكلرودرما" ،رِؤمـاتيشمى دلَ ،سـثؤنديليت ئـانكيلؤزان(،)Ankylosing spondylitis
هــةوكردنى خــويَدبــةرى الجــانط( ،)Temporal Arteritisظايرؤســى ض ـلنكى هيَثاتيــت،
جةلنتــةى دلَ ،ــيَرثةجنة ،نةخؤ ــيى ــةكرة ،ئافرةتــانى دوونيــان ،ســاركؤئيدؤز،
ئاميلؤئيـــــدؤز ،هـــــةوكردنى رِييَنـــــةى ملةقؤرتـــــة ، 72نةخؤ ـــــيى هـــــةوكردووى
رِؤؤلنــــة( ،)Inflammatory bowel diseaseنةخؤ ــ ـيى نرانــــةتا و هــــةوكردنى
ثيَنؤمؤكــؤكى ســىيــةكان .لــةو نةخؤ ــييانــةى ســةرةوةدا بةرزبوونــةوةى رِيَــاةى
ثرِؤتينــــــةكانى كؤمثلمــــــان بةدةنمــــــةن لــــــة دوو بةرامبــــــةر زيــــــاتر بــــــةرز
دةبيَتةوة.
لةاليةكىترةوة ثرِؤتينةكانى كؤمثلمان لةو نةخؤ ييانةى سـةرةوةدا ،لـة قؤناغيَـ
لة نةخؤ ييةكةدا بة هؤى ثيَكهاتنى كؤمثليَكسى ئيميؤن و بـةكاربردنى زؤر و كـردارى
تيَــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــكانيانِ ،73ريَاةكــــــــــــــــــةيان دادةبــــــــــــــــــةزىَ.
بة زيادبوونى مةسـرةفى كؤمثلمـان و دابـةزينى رِيَاةكـةى لـةنيَو سـِِؤ دا ،زيانـةكانى
نةخؤ ى توندتر و زياتر دةبىَ .لة نرينطؤيد ثرِؤتينةكانى قؤناغى تووشبوون،
)C-Reactive Proteinيـة كـة لــة سـةد تـا هـةزار بةرامبــةر لـة سـةردةمى حاســتة و
(CRP

ديوارى نةخؤ ييـةكاندا دةضـيَتة سـةرتر(هةر لـة ثةرتووكـةدا باسـيَ لةسـةر
كراوة ،بؤ زانيارى زياتر برِوانة وىَ).

CRP

 : Thyroiditis : 72تِوئيديت ،هةوكردنى رِييَنةى دةرةقى ،هةوكردنى رِييَنى ملةقؤرتة (:غدةى تِوئيد :رِييَنةى
ملةقؤرتة ،رِييَنةى دةرةقى) .و.
 : Catabolism : 73كاتابوليسم :كردارى تيَ

كان ،بؤويَنة كردارى تيَ

ـكانى ثرِؤتينـةكان يـان قةنـدةكان و...

هتد ،ثيَى دةلنيَد كاتابؤليش  .لةبةرامبةر كاتابؤليشميبدا :Anabolism ،انابوليسم :ئانابؤليش ـان هةيـة كـة بـة مانـاى
كردارى دروست كردن ديَ ،جا دروست بوونى هةر ماددةية لة لةشدا بىَ .و.
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بابةتة كلينيكالَةكانى ئةندازةطرتنى رِادةى كؤمثلمان:
ئةندازةنرتنى رِادةى كؤمثلمان لة بوارانةى خوارةوةدا ئةجنا دةدرىَ:
 )١ئــةو نةخؤ ــييانــةى كــة بــة هــؤى ثيَ ـ هــاتنى كؤمثليَكســى ئيميؤنــةكانيان،
مةســـرةفى كؤمثلمانيـــان لةســـةريَيـــة .بـــؤ ويَنـــة نةخؤ ـــييـــة رِؤمـــاتيشمي يـــان
خؤبةرنرييةكان(اتوامينى).
 )٢ئــةو نةخؤ ــييانــةى كــة ــى بوونــةوةى كؤمثلمــان لــةواندا لةبــةر هؤيــةكانى
بؤماوةيى و زنماكى يان بة يَوةى وةرنِاو ،وةستاوة يان دادةبةزىَ .لة ئاكامى ئـة
ناتةواوييةدا ،ضلنكةکان بە شێوەی بةردةوا سةرهةلَ دةدةن.
ـــــ ،بـؤ ويَنـة
بة يَوةيةكى نشتيى ئةندازةنرتنى رِيَـاةكانى  C4 ،C3و C1 inhibitor
بة يَوازى "يل ديويـوين" ،بـة ـيَوةيةكى رِيَـ و ثيَـ بـؤ بةدواداضـوونى بـارودؤخى

نةخؤ ــيى توو ــبوو بــة نةخؤ ــييــةكانى ئيمؤنؤلــؤييكى زؤر بــة قازاجنـة .تاقيكـارى
تــاوتوىَ كردنــى كــارى( )Functionسيســتمي كؤمثلمــان يــان ئةنــدازةنرتنى توانــايى
ناوى CH50 assay

هيَمؤليتيكى كؤمثلمانى  Total hemolytic complement assayبة
بؤ يَوازى كالسي و  AH50بؤ رِيَطاى ئـةلنؤناتي  ،وةكـوو يةكـة تاقيكـارييـة بـؤ
ناســينةوةى ئــةو نةخؤ ــانةى كــة بــةردةوا توو ــى ضــلن دةبــد و ويَ دةض ـىَ بــة
يَوةيةكى زنماكى ية يان ضةند دانة لة ثرِؤتينةكانى سيسـتمي كؤمثلمانيـان نـةبىَ،
زؤر بة قازاجنة .بؤ دةست نيشان كردنى نيشتنى كؤمثليَكسى ئيميـؤن لـة ـانةكاندا،
دةتوان لـة "كونـا ونـة فلورسـنت"ى ديى ثرِؤتينـةكانى كؤمثلمـان و مايكرِؤسـكؤثى
ئيمؤنؤفلؤرسانس كةلن وةرنِىَ.
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هةلَطرتنى منوونة و ثاراستتنى ستؤِؤم بتؤ تاقيكتارييتةكانى ئةنتدازةطرتنى
كؤمثلمان:
لة زؤربةى كاتةكاندا بـة هـؤى نةثاراسـ يـان هـةلنطرتد و نواسـتنةوةى نابـةجيَى
سِِؤ  ،وة مى ئةندازةكانى كؤمثلمان زؤر دوور لة رِاسـتى و بـؤ ليَـ دانـةوةش نـابد.
ضونكة ثرِؤتينـةكانى كؤمثلمـان لـة بةرامبـةر نـةرمادا زؤر هةسـتيارن ،كـةوابوو دةبـىَ
ئةوثةرِى سـةرن و وردبينـى لـة هـةلنطرتنى منوونـةى خـويَد ،هـةلنطرتد و نواسـتنةوة،
جياكردنةوةى سِِؤ و ثاراستنى بةكاربةريد .لةنيَو ثرِؤتينةكانى كؤمثلمـاندا C1q ،و
 C5بــة نيســبةت نــةرماوة زؤر هةســتيارترن .هةرضــةند ثرِؤتينــةكانى  C3و  C4لــة
بةرامبــةر نــةرمادا دةبنــة ضــةنديد ثارضــةى نا ـكةتر و دة ــكيَد ،بــة بةوحالنــةش
تايبةمتةنديى ديةجينى خؤيان دةثـاريَشن .ثارضـة ناـكةكانى  C3و  C4لـة تاقيكـارى
رِاديالَ ئيمؤنؤديويؤييَددا بة خيَرايى دزة دةكةنة نيَو جيَلةكة و بة ـيَوةيةكى نارِاسـت
وة ميَكى بةرز نيشـان دةدةن .هةلنبةتـة ئـة بةرزبوونـةوة نارِاسـتة لـة  ١٠لةسـةدى
رِيَــاةى رِاســتةقينةكةى نــاترازىَ .لةاليــةكىتــرةوة ،ئةنــةر بــة ـيَوازى نيَول ـؤميَؤى
ئةندازةى ثرِؤتينةكانى كؤمثلمان بطرن و ديةسِِؤمة ثيَ هاتووةكةى بـة ديى نيشـانة
نشتىيةكانى ديةجينيكى ثرِؤتينى كؤمثلمان بىَ نة بة ديى نةردى سرو تى و دةست
ليَ نةدراوةكانى كؤمثلمان ،نةرما هيض كيَشةية بؤ ئةنـدازةنرتنى ثرِؤتينـةكانى  C3و
 C4ثيَ ـ نايــةنىَ ،ضــونكة ياســاكانى بآلوبوونــةوةو ثةرةســةندن رِؤلنيَكــى ئ ـةوتؤى ل ـة
يَوازى نيَولؤميَؤىدا نية.
خويَنيَ ـ كــة بــؤ ئةنــدازةنرتنى كؤمثلمــان لــة دةمــارى خــويَد دةنــِىَ ،دةب ـىَ لــة
تيؤبيَكى خاويَد بكرىَ و سةرةتا بؤ ماوةى ية كات يميَر لة نةرماى نيَوديويَ دانـدرىَ
تاكوو دةمةيىَ .دواتر دةبىَ سِِؤمةكة لة  ٤ثلـةى سـةدىدا بـة هـؤى سـةنؤيويؤيةوة
جيا بكريَتةوةو لة ضةنديد وو ةى ناكةدا تاكوو رِؤيى تاقيكارييةكة لة  ٢٠يا ٧٠
ثلــةى ســةدى ييَــر ســيور هــةلنطِدرىَ .خــالنيَكى زؤر نــرينط ئةوةيــة خويَنيَ ـ كــة بــؤ
ئةندازةنرتنى رِادةى كؤمثلمان دةنِىَ ،نابىَ لة سةرماى سيور ثلةى سةدىدا داندرىَ
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تا مبةييَ ،ضونكة ئةكتي بوونى سيستمي مةي لة سـةرمادا دةبيَتـة هـؤى ئـةوة كـة
سيستمي كؤمثلمان( )Cold activationضاال بىَ و لة ئاكامـدا ثرِؤتينـةكانى سيسـتمي
كؤمثلمان مةسرةف دةكا .بة يَوةيةكى نشتيى ثرِؤتينةكانى سيستمي كؤمثلمـان تـا
رِادةية ناسةقامطِن ،لة نةرماى  ٣٧ثلةى سةدى بؤ ماوةى رِؤييَ  ،لة نـةرماى نيَـو
مالَدا بؤ ماوةى  ٢رِؤي و لة نةرماى  ٤ثلةى سةدىدا بؤ ماوةى سىَ حةوتوو ،زياتر لة
 ٥٠لةسةدى ضاالكى كؤمثلمان ثووضةلَ دةبيَتةوة .لة ييَـر  ٢٠ثلـةى سـةدى دواى ٤
حــةوتوو و هــةروةها لــة ييَــر  ٥٥ثلــةى س ـةدىدا دواى  ١٢حــةوتوو ،زيــاتر لــة ٩٠
لةسةدى ضاالكى كؤمثلمان دةميَنيَتةوة .هةلنطرتد و ثاراستنى سِِؤ لة ييَر  ٢٠ثلةى
سةدىدا بؤ ماوةى ةويَ يـان ضـةنديد ـةو كاريطـةرىيـةكى ئـةوتؤ لةسـةر توانـايى
هيَمــؤليتيكى كؤمثلمــان دانــانىَ .دووثــات بوونــةوةى بةس ـ (ي ـ زدن) و كردنــةوةى
سِِؤميَ دةبيَتة هؤى لةنيَوضوونى كؤمثلمان ،واتة كاتيَـ سـِِؤميَ لـةنيَو سـةالجةدا
بيبةستىَ و دووبارة خاو وةبىَ ،كؤمثلمانةكةى لةنيَو دةبا.
لةبارتريد كؤنؤِؤلَ بؤ تاقيكارييةكانى ئةندازةنرتنى رِادةى كؤمثلمان ،دانـانى يـة
يان ضةند سِِؤمى سرو تى لةنةلَ سِِؤمى نةخؤش لـةنيَو فريشيَـر يـان لـة كـاتى ئـة
بةراوبةر كردن و ثاراستنياندا ثيَكةوة بد .ئةنةر بـارودؤخى دةظةرةكـة لـة هـةلنطرتنى
س ـِِؤمةكان كاريطــةرى دانــابىَ ،لــة كــاتى تاقيكــارىدا وةديــار دةكــةوىَ .تاقيكــارى
ئيمؤنؤئةليكؤِؤفؤرز رِيَطايـةكىتـرة كـة بـؤ كـؤنؤِؤلنى ئةنـدازةنرتنى رِيَـاةى كؤمثلمـان
ثيَشنيار كراوة .ديارة بةدةنمةن ثرِؤتينـى  C3cلـة ثالزمـاى مرؤظـةكاندا دةبينـدرىَ.
ئةنةر بـارودؤخى ثاراسـ و هـةلنطرتنى سـِِؤ هةلنـة بـىَ ،تـةواو يـان بة ـيَ لـة C3
دةنؤرِىَ بؤ  .C3cلة مةيدانى ئةليكؤيكى ئيمؤنؤئةليكؤِؤفؤرزدا ،ثارضةى  C3cخيَراتر
لــة  C3دةجوولنيَتــةوة .كــةوابوو دةكــرىَ بــةو ـيَوازةى ســةرةوة ضــؤنيةتى دروســت
هةلنطرتنى سِِؤ كؤنؤِؤلَ بكرىَ.
منوونــةى ئــةو خويَنــةى كــة بــؤ ئةنــدازةنرتنى رِادةى كؤمثلمــانى ســِِؤ وة
سةرضــاوةية بــؤ ــي كردنــةوةى خانــةكان لــة مرؤظـــ يــا ئــايةلَ دةنــِىَ ،نــابىَ لــةو
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تيوبانــةى كــة مــاددةى كيَشــةرى كةليســيؤ

(chelate

 )Calciumوة ســيؤات يــان

EDTAيان تيَداية ،بكريَد .ئة ماددة دية مةيينانـة ،بـةر بـة ضـاال بـوونى سيسـتمي
كؤمثلمان دةنرن.
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٥
بنضينة و بنةماى تاقيكارىية سيَرِؤلؤذىيةكان
ئيمرِؤكــة تاقيكــارييــة ســِِؤلؤيييــة كلينيكالنــةكان يــةكيَ لــة ــيَوازة خيَــراو
ســاكارةكانى دةســت نيشــان كردنــى نةخؤ ــييةكانــة .ئــة تاقيكــارييانــة بــة ثيَــى
ثيَوةلكانى ديةتةنى تايبـةتى( )Specific antibodyبـة ديةجينـى ثيَوةنديـدارةوة رِوو
دةدات .ديةجينــى مةبةســت دةتــوانىَ بـةكؤیتتا ،ظــايرؤس ،خرِؤكــةى ســوور ،ثـرِؤت ،
هؤرِمــؤن يــان ــتنــةليَكى لةوبابةتــة بــد .ثيَوةلكــانى ديةجــ بــة ديةتةنــةوة،
ديكردةوةيــةكى تايب ـةتى ،دوو اليــةن و نةرِاوةيــة و ،ثيَ ـرِةوى لــة ياســاكانى تيــؤرى
ديكردةوةى نيَوان تر ة الواز و توتةكان( )The mass action theoryدةكا.
[كؤمثليَكسى ديةج ـــ ديةتةن]

[ديةتةن] [ +ديةج ]

ئةو فاكتةرانةى كة لة دذكردةوةى ثيَوةلكانى دذةتةن بة
دذةجينةوة دةستيان هةية
 )١توانايى ثيَوةلكانى ديةتةن بة ديةجينةوة (:)Avidity

هةرضى توانايى ثيَوةلكانى ديةتةن بة ديةجينةوة ثتةوتر بىَ ،كؤمثليَكسى ديةج
و ديةتةن دژوارتر لة يةكؤى جيا دةبنةوة.
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PH74 )٢ى ويَنطةكة:
لةبارتريد  PHبؤ ديكردةوة سـيَرِؤلؤيييةكان PH = 7.2ة .ئةنـةر  PHلـةو يمارةيـة
واتة  ٧/٢لـة خـوارةوةتر بـىَ ،ئـةوة ثيَوةلكـانى ديةتـةن بـة ديةجينـةوة الوازة ،بـة
يَوةية كة لة PH = 2.2دا كؤمثليَكسى ديةجـ و ديةتـةن بـة تـةواوى لـة يـةكؤى
جيا دةبنةوة .لةاليةكىترةوة ثيَوةلكانى ديةج بة ديةتةنةوة لـة PHى زؤردا واتـة،
تاكوو نشي ٨/٦يب مةيسةرة .ثيَويست بة وةبِهيَنانةوةية كة ئيمؤنؤنلؤبؤلينى IgD
بةنيسبةت تر ةكانةوة زؤر هةستيارةو لة ويَنيَكى ئةسيدىدا ديَناتؤرة دةبىَ.
بة ـيَوةيةكى نـاوازةو تايبـةتى ،ديةجينـى رِؤزبيَنطـالَ بـؤ دةسـت نيشـان كردنـى
نةخؤ يى تاى مالنتـا كـة PHةكـةى يةكسـانة لةنـةلَ ٣/٦٥ى ئةسـيديي(
 Acidicئةسيدة واتة لة  7كةمؤة) .تويَاينةوةكان دةريان خستووة كة لـة

PH= 3.65

PHةدا،

رِاستؤيد وة مـى تاقيكـارى وةدةسـت دىَ .ويَ دةضـىَ ـاري يـان بـارى ئـةليكؤيكى
ديةج و ديةتةن لة ئانلؤتيناسيؤنةدا ،دةستيان هةبىَ .بة يَوةيةكى نشتى بـارى
ئةليكؤيكى نةنؤرِى ديةج و ديةتةن ،ثيَاةوانةى يةكؤيد.
 )٣توانايى ئايؤنى ويَنطةكة ( :)Ionic strength – μ

ديكردةوة سيَرِؤلؤيييةكان لةو ـويَنةى كـة ئةليكؤِؤليتـةكانى ىلَ نـةبىَ وة ئـاوى
دلنؤثاو ،رِوو نادات .لة رِاستىدا توانايى ئايؤنى ويَنطة ،موالريتةى ئةو خويَواوكةية كة
ديةج و ديةتةن لةو نِاوةية دان .ئةنةربيَتوو خةستايي خويَكـة زيـاد بـىَ ،دةبيَتـة

 : PH(Hydrogen ion concenttration) : 74خةستى ئايؤنى هايدرِؤج كة نيشـانةى تونـدى و خةسـتى
ئةسيديتةى نِاوةيةكـة .ئةنـةر  PH =7ئـةوة ثيَـى دةلنـيَد ثووضـةلَ(خنثهى  PH >7 ،)Nutralئـةوة توتـة( بـاز،
قليايى ،توت  Alkalainئةلكةاليد) PH<7 ،ئةوة تر ة(اسيد ،ترش  Acidيان  .)Acidicو.

د .پەرویزی پاکزاد
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هؤى نيشتنى ديةتةن و ديةجينى ثرِؤت  .ديـارة سـِِؤمى فيشيؤلـؤيى %١٥ 75مـوالر
يان تامثؤنى فؤسـواتى خـوىَ( )Phosphate buffer saline = PBSبـة توانـايى ئـايؤنى
 %٢موالرى فؤسوات لة  PH=7.2بؤ تراو كردنةوةى سِِؤمى نةخؤش و ديكردةوةكانى
سيَرِؤلؤيى زؤر لةبارة.
 ) ٤نيسبةتى خةستايى ديةج

و ديةتةن ( :)Optimal concentration ratio

بؤ يةكة جار هايديَلبيَرنيَر( )Heidelbergerو هاوكارةكانى دةريان خست كة دةبىَ
خةستى ديةج و ديةتةنى تايبةتى ثيَكةوة هاوتا بد تاكوو تةواوى ئـةو ديةتةنانـةى
كــة لــة تي ـوبى تاقيكــارييةكــة دان لــة نــةلَ ديةجينــى ثــةناخؤى ثيَكــةوة بلك ـيَد و
ئةوثةرِةكةى ثةرضةكردارى سيَرِؤلؤيى ئةجنا بدرىَ .ئة ليَكؤلنةرةوانة ئةندازةنةليَكى
جيا لة ديةجينيَكى ثؤىل ساكاريدييان كردة نيَـو تيوبـة تاقيكـارييـةكان و رِيَاةيـةكى
نةنؤرِيان لة ديةتـةنى ديةكـةيان ثـىَ زيـاد كـرد .دواتـر ئـةو تيوبانـةى كـة ديةجـ و
ديةتةنةكةيان تيَدا بوو ،بؤ ماوةيـة خسـتيانة نيَـو ئينكؤبـاتيَر()Incubatorيَكـى ٣٧
ثلةى سةدى تـاكوو ثةرضـةكردار رِووبـدا و تانشـينى كؤمثليَكسـى ديةتـةن و ديةجـ
وةدةســت ب ـىَ .دواى كؤكردنــةوةى تانشــينةكان ،دةيــان ــؤن تــاكوو ئــةو ديةتةنــة
زيادييانةى كة بة ديةجينةوة لكاون ،جيا ببنةوةو دواتر ئةندازةى ئةو ثرِؤتينـةى كـة
لة تانشينةكة داية ،بة هؤى يَوازى "كجلد ال"( )Kjeldah Lئةندازة دةنـرن .ئةنـةر
ديةجينــى بــةكار بـراو بـىَ ثـرِؤت بــوو ،كــةوابوو تــةواوى ثرِؤتينـى ئةنــدازةنِاو ،بــة
نيشانةى رِادةى ديةتةنى تايبةتىية كة بة ديةجينـةوة لكـاوةو تانشـ دراوة .ئيَسـتا
ئةنةر رِادةى ثرِؤتينى نيشتوو بة نيسبةت رِيشبةندى تيوبةكانى تاقيكارييةوة ،لةسـةر
ضةمةرةية دا 76بكيَش  ،ضةمةرةى يمارة  ١ـــ  ٥وةدةست دىَ.

 :Physiology fluid : 75سِِؤمى فيشيؤلؤيى :ئة سِِؤمة بةو يَوةية ساز دةكرىَ كة ،ية كةوضـ خـوىَ لـة
ية ليؤ ئاودا بة جوانى تيَكةلَ بكرىَ و بـؤ مـاوةى  ١٠تـا  ١٥خوولـة  ،بكولنيَنـدرىَ و دواى سـاردبوونةوةى دةتـوان
كةلنكى ليَوةرنريد .و.
 : 76منونى :ضةمةرة ،ضةماوة ،قةف .و.
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ويَنةى ١ــ :٥ضةمةرةى ثةرضةكردارى تانش بووى رِادةى نةنؤرِى ديةتةن لة نةلَ
خةستايية جؤراوجؤرةكانى ديةج دا(ضةمةرةى هايدلبيَرِط).

بــة ســةرجندان بــة ضــةمةرةية ،دةبيــن كــة رِادةى ديةجينــى يةكــة تيوبــة
تاقيكــارييــةكانى الى ضــة  ،لــة ديةتــةن كــةمؤة .رِادةى ديةتــةنى نيشــتوو لــة
تيوبانةشدا لة تيوبةكانى نيَوةرِاست كةمؤة .لة يةكة تيوبةكاندا ،برِيَـ لـة ديةتـةن
مــاوة كــة ــؤراوةو نــةيميَرراوة .بــة ــويَنة ناوضــةى ديةتــةنى زيــاديى يــان بــةناو
ثرؤ( )Proيا ثريشؤن()Prezoneى ثىَدةلنيَد .تيوبة نيَوةرِاسـتىيـةكان ،ناوضـةيةكة كـة
تةقريبــةن تــةواوى ديةت ـةنى نيَــو تيوبــةكان بــة ديةجينــةوة لكــاوةو نيشــتووة .بــة
ناوضــةية ،دةلنــيَد ،ناوضــةى هاوســةنطى( .)Equivalenceلــة تيوبــةكانى الى رِاســتى
ضةماوةكةدا ،نيسبةتى رِيَاةى ديةج بة نيسبةت رِادةى نـةنؤرِى ديةتةنـةوة ،زيـاتر
دةضيَتة سةرىَ و ضةماوةكة رِةوتيَكى رِوو لة دابـةزيد دةبـرِىَ و لـة ئاكامـدا ئةنـدازةى
ئةو ديةتةنةى كة بة ديةجينةوة لكاوةو تانش بـووة ،دادةبـةزىَ .ئـة ـويَنة ثيَـى
دةلنيَد  ،ناوضةى ديةجينى زياديى يان ثؤست زوون(.)Postzone
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يةكيَ لة ليَكؤلنةرةوان بـة نـاوى مـارا ( ،)Marrackهـؤى ثيَـ هيَنـانى تانشـ لـة
ديكردةوةكانى نيَوان ديةتةن و ديةج دا ،دةنةرِيَنيَتـةوة بـؤ ثيَـ هـاتنى تؤرِةكـانى
نيَوان نةردةكانى ديةتةن و ديةج (ويَنةى يمارة  ٢ـــ .)٥

ويَنةى ٢ــ :٥ثيَوةلكانى ديةتةن و ديةج و ثيَكهاتنى تؤرِيَكى تانشينى لة ناوضةى يةكساندا(تيؤرى مارا ).

ضةمةرةى  ١ـــ  ٥لـة تـةواوى تاقيكـارييـةكانى سـِِؤلؤيىدا بـة ـيَوةى عةمـةىل
بةكار دةبرىَ واتة ،كارى ثىَدةكرىَ .بة ثيَى ئة تاقيكاريية ،ئةنـةر لـة تيؤاسـيؤنى
سِِؤمى نةخؤ ةكةدا ،وة مى تاقيكاريييةكة لة يةكة تيوبةكاندا نـةريَنى ،بـة لـة
تيوبةكانى نيَوةرِاستدا ئةريَنى بىَ ،يا بة ـيَوةى ناهاوئاهـةنط تيوبـةكانى تاقيكـارى
ئةرينى و نةريَنى بد ،هؤيةكةى هةر دةنةرِيَتةوة سـةر ئـةو ناهاوتـا بوونـةى نيسـبةتى
خةستىيةكانى ديةج و ديةتةن لةنةلَ يةكؤىدا ،كـة بـةناو بـة بارودؤخـة دةلنـيَد،
دياردةى ناوضةيى( .)Zone phenomenonلة ويَنةى ئةو تاقيكارييانةى كة ويَ دةضىَ
ئة دياردةيـة لـةواندا رِوو بـدا ،تاقيكـارى رِايـت( )Wrightبـؤ دةسـت نيشـان كردنـى
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نةخؤ ــ ـيى تــ ـاى مالنتــــا( )Brucellosisيــــان تاقيكــــارى تيؤاســــيؤنى كــــؤمبشى
نارِاستةوخؤ( ،)Indirect Coombs,سِِؤمى ئةو ئافرةتانةى كة RHةكةيان نيَطةتيظة.
 ) ٥كاريطةرى ماددة بووييَنةرةوةكان( :)Reducing agents

ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكانى  IgD ،IgEو  IgMبة نيسبةت ماددة بووييَنـةرةوةكانى وة ،
٢ــ ميَركاثتؤئيَتانؤلَ( )2 – Mercaptoethanolو داى تيؤتريئيتؤلَ( )Dithiothreitolبة
نيسبةت  IgGو IgAيةوة زياتر هةستيارترن .كةوابوو ئةنةر لة هيَنديَ لة تاقيكارييـة
سيَرِؤلؤييكىيةكاندا ناسينةوةو ئةندازةنرتنى IgGو  IgAلةبةرضاو بد ،بـة زيـادكردنى
رِيَاةيةكى دياري كراو لة ماددةيةكى بووييَنةرةوة بة سِِؤمةكة IgM ،ى دةبيَتـةوة،
بة  IgGبة ساغى دةميَنيَتةوةو ئةندازة دةنـِىَ .وةكـوو تاقيكـارى
بؤ دةست نيشان كردنى نةخؤ يى دريَاخايةنى تاى مالنتا .جيَـى وةبِهيَنانةوةيـة كـة

2ME-Wright

لة خةستايى زؤرى ماددة بووييَنةرةوةكاندا ،تةواوى نرووثةكانى ئيمؤنؤنلؤبؤل
دةبنةوة.

ى

 ) ٦ثلةى نةرما( :)Temperature

ويَ دةضـ ـىَ كـــة ثلـــةى نـــةرما كاريطـــةريييـــةكى ئـــةوتؤى لةســـةر ديكـــردةوة
سيَرِؤلؤييكىيةكاندا نةبىَ ،بة بة ثـيَيـةش ديكـردةوة سـيَرِؤلؤييكىيـةكان لـة ٣٧
ثلةى سةدىدا خيَراتر دةبيندريَد.
لة ثلة نةرماييةكانى خوارةوة تةنانةت سيور ثلةى سـةديب ،ثةرضـةكردارى نيَـوان
ديةج و ديةتةن رِوودةدات .لة نةرماى سةروو  ٥٦ثلةى سةدى بؤ ماوةى نيو كـات
يميَـــر ،ئيمؤنؤنلؤبؤلينـــةكانى  IgD ،IgEو هـــةروةها كؤمثلمـــان تايبةمتةنـــدييـــة
بيؤلؤييكىيةكةيان لة دةسـت دةدةن .لـة ثلـة نةرماييـةكانى سـةرووتر لـة  ٧٠ثلـةى
سةدىدا ،ويَ دةضىَ نرووثة ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكانىتريب ديَناتؤرة بد و بـة ديةجينـةوة
نةلكيَد .لة هيَنديَ لة نةخؤ ييةكان ،ئيمؤنؤنلؤبؤلينيَكى تايبةت لةنيَو سِِؤ دا ثةيدا
دةبىَ كة لة ثلةى نةرماى كةمؤ لة  ٣٧ثلةى سةدىدا دةنيشىَ .بةناو بة نرووثة لـة
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ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكان دةلنيَد ،كرايؤئيمؤنؤنلؤبؤل يان كرايؤنلؤبـؤل (،)Cryoglobulin
كة لة نرووثى  IgMو هيَنديَ جار  IgGو بةدةنمةنيب IgAية .جـؤريَكى ديكـةى ئـة
ئيمؤنؤنلؤبؤلينانة كة لة سةرما لة نةلَ ديةجينى نرووثة خويَنىيـةكاندا ثةرضـةكردار
نيشان دةدا ،ناويان ناوة ئانلؤتينينى سـارد( ،)Cold agglutininوةكـوو ئـانلؤتينينى
ديى ديةجينــة نرووثــة خــويَنىيــةكانى سيســتمي  .I/iلــة اليــةكىتــرةوة هيَنــديَ لــة
ئيمؤنؤنلؤبؤلينــةكان لــة نــةرماى  ٦٠تــا  ٧٠ثلــةى ســةدىدا نائــاوةكى و لــة كــاتى
نةرِانةوةدا دةنيشد .بة نرووثة ثرِؤتينانـة دةلنـيَد ،ثـايرِؤنلؤبؤل ( )Pyroglobulinو
لة رِوانطةى هةستيارييـان بـة نيسـبةت نـةرماوة ،وةكـوو ثرِؤتينـى "بـنس جـونش"ن.
ثايرِؤنلؤبؤلينةكان ،زياتر لة نرووثى  IgGو زؤرجار  IgMو IgAيد.
 )٧كات ( :) Incubation time

ديارة ثيَوةلكانى نةردةكانى ديةتةن بة ديةجينةوة بـةخيَرايى و لـة مـاوةى ضـةند
ضركةدا رِوودةدات ،بة بؤ ثيَ هيَنانى كـؤمثليَكس و بينينـى ثةرضـةكردار ،ماوةيـة
كاتى ثيَويستة و ئة كاتة بؤ هةر تاقيكاريية بة سـةرجندان بـة ديةجـ و نرووثـى
ديةتةنــةوة جيــاوازة .بــة ــيَوةيةكى نشــتى ئةنــةر ديةتــةن لــة نرووثــى  IgMو
نةردةكانى ديةجينى در ت بـد ،كـاتى ثيَويسـت بـؤ بينينـى كؤمثليَكسـى ديةجـ و
ديةتةن كورتر لة نرووثى IgGية ،وةكـوو ديـاري كردنـى نرووثـى كؤمةلنـةى  ABOلـة
بةراورد لةنةلَ سيستمي Rhدا.
 ) ٨كاريطةرى جوو نةوة ،77بشواندنةوة 78و لة سةنؤيويويدان: 79
دةكرىَ بؤ خيَرايى ثيَـدان بـؤ ديتنـى ثةرضـةكردارى نيَـوان ديةجـ و ديةتـةن ،بـة
دواى ليَ نشي كردنةوةو تيَكةلَ كردنيـان دا ،لـة ـيَوازى جؤراوجـؤر كـةلن وةرنـريد.

 Stirring : 77حركت دادن .
 Shaking : 78تكان دادن .بشواندن.
 Centrifugation : 79سانؤيويوي كردن .
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ئةنةر ديةج و ديةتـةن لـة سـةر سـاليديَ تيَكـةلَ كـرابد ،دةكـرىَ زؤر بـة هيَوا ـى
ســاليدةكة بــة دةورا جبــوولنيَن و ئــة بةراوبــةرى بكــةيد .بــة ئةنــةر ديةج ـ و
ديةتةنةكة كراونةتة نيَـو تيـوبيَكى تاقيكـارييـةوة ،دةكـرىَ بـة جوو نـدنى تيوبةكـة،
زووتر ثةرضةكردارى نيَوان ديةج و ديةتةنةكة وةديار كةوىَ .نةىلَ جار ثيَويستة كـة
بة زؤر نةردةكانى ديةجـ و ديةتـةن لـة نشيـ يـةكؤى دانـدريَد تـاكوو ديكـردةوةى
نيَوانيان رِوو بدات .دةكرىَ بؤ ئة كارة لة سةنؤيويوي كـةلن وةرنـريد .ئـة كـارة لـة
ثةرضةكردارة هيَمانلؤتيناسيؤنةكاندا ،دةبيَتة هؤى دابةزينى ثؤتانسيةىل "ز تا".
 )٩هؤكار ة دةست تيَوةردراوةكانى نيَو سِِؤ (:)Interfering factors

زؤر جـار ئــةو ماددانــةى كـة بــة ـيَوةى سرو ـتى لــةنيَو سـِِؤ دان(
 ،)Substancesدةبنة كؤسثى هيَنديَ لة ثةرضةكردارة سيَرِؤلؤييكىيـةكان بـة تايبـةت
Bioactive

ديكردةوةكانى ثيَرسيثيتاسيؤن .تاقميَ لةو ماددة ناسراوانة بريت لـة :ئـةنتيَرفرِؤن،
ليـــــــــــــــشؤزيم( ،)Lysozymeكؤمثلمـــــــــــــــان ،ئيمؤنؤكؤنطلؤتينينـــــــــــــــةكان
( ،)Immunoconglutinins80بيَتا ليشينةكان( )Beta lysinsو يا ئةو ماددانـةى كـة بـة
هؤى ميكرِؤبةكانى فلؤرى سرو تى لة ةوة دةردةدريَد و دةضنة نيَو خويَنةوة.

 : 80ئيمؤنؤكؤنطلؤتينينةكان :ئوتوو ئةنتى بادى يةكى ديى ثرِؤتينـة ـكياوةكانى كؤمثلمـان بـة تايبـةت C3bو زؤر
جار C4bيَد .ئة ئوتوو ئةنتى باديىية لة زؤريَ لة ضلنكة بةكؤيى ،ظايرؤسى و مشةخؤرىيةكان و هةروةها نةخؤ ـييـة
خؤبــةرنرىيــةكان لــة س ـِِؤ دا ســةر هةلنــدةدا .ئيمؤنؤكؤنطلــؤتين لةنــةلَ كؤنطلــؤتين ( )Conglutininجيــاوازة.
كؤنطلؤتين  ،جؤرة ثرِؤتينيَكة لـة سـِِؤمى "ناوسـانان" كـة كؤمةلنـةكانى ديةجـ ــــ ديةتـةن و كؤمثلمـان لـة رِيَطـاى
ثيَكـــــةوةلكانى ثارضـــــةى  ،C3bثيَكيانـــــةوة دةلكيَنـــــىَ .بـــــةناو لـــــة كؤمةلنةيـــــةدا بـــــة  C3bدةلنـــــيَد،
كؤنطلؤتينؤييَد(.)Conglutinogen
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جؤرة دذكردةوةكانى سيَرِؤلؤذى
Serological Reactions

دةكرىَ بة هؤى تاقيكاريية سـيَرؤلؤييكىيةكانـةوة ديةجـ يـا ديةتـةنيَكى ناديـار
دةســـت نيشـــان و رِيَاةكة ـــى ديـــاري بكـــةيد .كاتيَـ ـ كـــة ديةجـ ـ و ديةتـــةنى
دية()Specific antibodyكةيان ثيَكةوة تيَكةلَ بد ،بة ثيَى فؤرِ يا ثيَكهاتةى نـةردى
ديةجينةكانيان ،كؤمثليَكسى ديةتةن و ديةج بة فؤرِ نةليَكى جؤراوجؤر ثيَـ دىَ و
دةنيشد .كةوابوو بة ثيَى فؤرِمى نةردةكانى ديةج  ،ثةرضةكردارة سـيَرِؤلؤيييـةكان
دابةش دةكةنة سةر سىَ نروو :
 : ١ثةرضةكردارة تانشينةكان يان ثريَسيثيتاسيؤن( :)Precipitation reactions

لــة ثةرضــةكردارانةدا ،ديةج ـ بــة ـيَوةى نــةردة نِاوةكانــة ،وة ســيَرِؤمى
ثرِؤتينةكان يان ماددة دةردراوة ميكرِؤبىيةكان.
 : ٢ثةرضةكردارة ثةستواوةكان يا

ئانلؤتيناسيؤن( :)Agglutination reactions

ئةنــةر ديةجينةكــة بــة ــيَوةى زةرِرِاتــى نــةنِاوةى وة بــةكؤييــةكان بــىَ،
ثةرضــةكردارةكة ئانلؤتيناســيؤنة و ئةنــةريب ديةج ـ خرِؤكــةى ســوور ب ـىَ ،ئ ـةوة
ثةرضةكردارةكة هيَمانلؤتيناسؤن()Hemagglutinationة.
 : ٣ثةرضةكردارة فلؤكؤالسيؤنةكان( :Fluccolation reactions

ئةنةر كاتيَ ديةج بة يَوةى زةرِرِاتى كلؤئيدى وة كارديؤليثينى دلنى مانطا لة
تاقيكارى VDRLدا بىَ ،ثةرضةكردارةكة ثيَى دةلنيَد ،فلؤكؤالسيؤن.
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نةىلَ جار بة ثيَى كاركردى( )Functionديةتةنةكة ،ثةرضةكردارة سـيَرِؤلؤيييـةكان
دابـــةش دةكـــةن .وة ثةرضـــةكردارةكانى ثووضـــولَ كـــةرةوةى يارةكـــان( Toxin
 )neutralization reactionsو ثةرضـــــــةكردارةكانى ثووضـــــــةلَ كردنـــــــةوةى
مايكرِؤئؤرنانيشمةكان كة لة هةمووش نرينطؤ ثةرضـةكردارةكانى ثووضـةلَ كردنـةوةى
ظايرؤســـةكان()Virus neutralization reactionsة .هيَنـــديَ لـــة ثةرضـــةكردارة
سـيَرِؤلؤيييــةكان بــة ثيَــى دةســت تيَـوةردانى كؤمثلمــان رِوودةدةن .بــة نرووثــة لــة
ثةرضةكردارة سيَرِؤلؤييىيةكان كة بة بة دارى كمثلمان بةرِيَوة دةضـىَ ،ثيَـى دةلنـيَد،
ثةرضـةكردارة فيكساسـيؤنةكانى كؤمثلمـان( )Complement fixation reactionsيـان
تةواوكةرى ثايةدار يان هيَمؤاليشى ئيميؤن(.)Immune hemolysis

ويَنةى  ٣ـــ  :٥يةكة و دووهة ثةرضةكردارى ديةتةن و ديةج .

دةكرىَ ثةرضةكردارة سيَرِؤلؤييية تاقيكاريىيةكان( )In-vitroدابـةش بكةينـة سـةر
دوو نرووثى يةكة و دووهة ( ويَنةى  ٣ــ .) ٥
يةكة ثةرضةكردارةكان ،بريت لة يةكة ثيَوةلكانى ديةج لةنةلَ دوو يان ضةند
بارنةى نةردى ديةتةندا .بةدةنمةن ئة ثةرضةكردارانة رِاسـتةوخؤ هـةر لةخؤيانـةوة
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ئامـادةى ديـ بـد .بـؤ بينينـى ئـة نرووثـة لـة ثةرضـةكردارةكان دةبـىَ ديةتـةن يـا
ديةجينةكةى بة هؤى ماددةيةكى وة "فلورسنت" ،رِاديؤئةكتيو يان ئـةنشيم ،نيشـانة
بكةيد .ئةو تاقيكارييانةى كة بة ثيَى يةكة ثةرضةكردارة سيَرِؤلؤيييةكانةوة بةرِيَوة
دةضد ،بـةرِيش بـة نـويَرةى جـؤرى مـاددةى نيشـانةكراو بـة نـاوى ئيمؤنؤفلؤرِؤسـيَنت،
رِاديؤئيمؤنؤئاســــى( )RIA81و ئــــةليشا( )ELISA82دةخويَندريَنــــةوة .ئــــة نرووثــــة
تاقيكارييانة زؤر هةستيارن و توانـايى دةسـت نيشـان كردنـى رِيَاةيـةكى زؤر كـة لـة
ديةتةن يا ديةجينةكةيان هةية .لة رِاستىدا دووهة ثةرضـةكردارةكان ،ئا ـكرابوونى
ضــةنديد كؤمةلنــة نــةردى ديةجــ و ديةتــةند كــة بــة ــيَوةى ئانلؤتيناســيؤن،
فلؤكؤالســيؤن ،تةواوكــةرى ثايــةدار ،ثووضــةلَ كردنــةوةو  ...هتــد ،بــة دواى يةكــة
ثةرضــةكردارةكان ،كــة ئةنــةر ديةج ـ و ديةتــةنيَكى تــةواو هــةبىَ ،دةبينــدرىَ .لــة
خشتةى يمارة  ١ـــ  ،٥الني كة رِيَاةية لـة ديةتـةن ،كـة دةكـرىَ بـة هـةر يـة لـة
يَوازةكان دةست نيشانى بكةيد ،دةبيند.

 : 81راديواميونواسى Radioimmuno- assay
 : 82اليشا Enzyme linked immunosorbent assay
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خشتةى  ١ـــ  :٥هةستياري رِيَاةيي يَوازةكانى ئيمؤنؤلؤيى.

ثةرضةكردارةكانى ثريَسيثيتاسيؤن:
يةكــة جــار كــرِؤس( )P.Krausلــة ســالنى ١٨٨٧ىزايينــىدا ،ميكرِؤبــى ويويــؤ
كــوليَرا()Vibrio choleraeى لــة ــويَنيَكى ئــاوةكىدا ضــاند و دواتــر ضــاندنى ئــة
ميكرِؤبةى بة يَوةى تراويَكى رِوون بؤوة ،لـة كةرويَشـكيَكى دا .دواى دروسـت بـوونى
ديةتــةن بــة ديى ئــةو تــراوةى كــة لــة كةرويَشــكةكةي دا ،سـِِؤمى ئايةلنةكــةيان جيــا
كردةوةو لة تيوبيَكى تاقيكارى لةنةلَ تراويَكى رِوون بـؤوةى ميكرِؤبـىدا تيَكـةلَ كـرد.
كـرِؤس بينيــى كــة تــراوة ضــاندراوة رِوونةكــة ،ســةرةتا ليَـبَ و دواتــر لــةنيَو تيوبةكــةدا
دةنيشــىَ .ئــة تويَــاةرة ،ثةرضــةكردارة تانشــينةكةى ثريَسيثيتاســيؤن ،ديةجينــى
نـــِاوة()Solubleكـــةى ثريَســـيثيتؤنؤييَد( )Precipitonogenو ديةتـــةنى ديةكـــةى
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ثريَســـيثيت ()Precipitinى نـــاو نـــان .هـــةر بؤيـــة ،تـــةواوى ئـــةو ثةرضـــةكردارة
سيَرؤلؤييىيانةى كة ديةجينةكة بة يَوةى نِاوة بىَ ،ثيَى دةلنـيَد ثريَسيثيتاسـيؤن.
ديــارة لــة رِاســتىدا ،دةب ـوو ئــة جــؤرة ثةرضــةكردارة س ـيَرِؤلؤييىيانــةيان نــاو نايــة
ئيمؤنؤثريَسيثيتاســيؤن( ،)Immunoprecipitationضــونكة بــة تــةواوى لةنــةلَ ئــةو
تانشينانةى كة لة ثةرضةكردارة كيميايىيةكاندا رِوودةدات ،جياوازة.
دةكرىَ تاقيكاريية ثريَسيثيتاسيؤنةكان بـة ـيَوازة جؤراوجؤرةكـانى وة لةسـةر
ســـاليد ،لـــة تيوبـــة تاقيكـــارييـــةكان بـــة ئةســـتوورايى جؤراوجـــؤر ،لـــة تيـــوبيَكى
موولوولةيى( )Capillary tubeيان لة ئانار يان جيَب()Gelدا ئةجنا بدةيد .باوترينيان
يَوازى ئيمؤنؤديويؤييَد لة جيَب داية كة لة ثةرتووكى ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكان لة ساغى و
نةخؤ ييدا ،بة دريَاى باسى لةسةر كراوة.

ثةرضةكردارة ئاطلؤتيناسيؤنةكان:
بة ثةرضةكردارى ديةجينـى نـةنِاوة( )Insolubleيـا زةرِرِةيـى( )Particleدةلنـيَد،
ئانلؤتيناســيؤن .لــة نرووثــة لــة ثةرضــةكردارة ســيَرِؤلؤييىيــةكاندا بــة ديةجــ ،
ئــانلؤتينؤجيَد( )Agglutinogenو بــة ديةتــةنيب دةلنــيَد ئــانلؤتين (.)Agglutinin
با ى ثةرضةكردارةكانى ئانلؤتيناسـيؤن بـة سـةر ـيَوازةكانى ديكـةى سـيَرِؤلؤيىدا،
يةكيان در ت بوونى كؤمثليَكسى ديةتةن و ديةجينة كة بة بىَ مايكرِؤسكؤ ( Naked
 )eyesبة جوانى دةبيندرىَ و ئةويؤيان ،مـاوةى زؤر كـورتى تاقيكـارييةكةيـة كـة بـة
ئاكا دةنا واتة ،لة ماوةيةكى زؤر كورتدا ئاكامت وةدةست دةكةوىَ.
دةكــــرىَ ثةرضــــةكردارة ئانلؤتيناســــيؤنةكان بــــة ثيَــــى نيَــ ـوةرِؤكى نيشــــانة
ديةجينىيةكانى نيَو نةردةكانى ديةج دابة يان بكةينة سةر سىَ نروو :
ئةلف) ئانلؤتيناسيؤنى ضاال ( )Activeيان رِاستةوخؤ(.)Direct
ب) ئانلؤتيناسيؤنى نارِاستةوخؤ(.)Indirect
ج) ئانلؤتيناسيؤنى ناضاال (.)Passive
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ئة لف :ئانلؤتيناسيؤنى ئةكتي :
لة نرووثة ثةرضةكردارة ئانلؤتيناسيؤنانةدا ،نيشانة ديةجينىيةكانى(

Antigenic

 )determinantsديةج  ،ثارضةية لة ثيَكهاتةى( )Intrinsicديةجينـة نةنِاوةكـةى
خؤيــــاند .وة تاقيكــــارييــــةكانى رِايــــت ( )Wrightو ويــــدالَ( )Widalكــــة لــــة
تاقيكاريىيانةدا لة ميكرِؤبى كويراوى برِؤسيَلال(  )Brucellaو ساملؤنيَلال()Salmonella
كة بةرِيش بؤ دةست نيشان كردنى نةخؤ يى تاى مالنتا و نرانةتا كةلنكى ليَ وةردةنرن.
ب :ئانلؤتيناسيؤنى نارِاستةوخؤ:
زؤر جــــار بــــة هــــؤى بــــوونى ديةتةنــــة ناتــــةواو( )Incompleteيــــان قــــةثات
كةرةكان( ،)Blocking antibodyتةنيا ية بارنة ديةتةن بة ديةجينيَكى نـةنِاوةوة
دةلكــىَ كــة لــة ئاكامــدا لــة نيَــوان ديةجــ و ديةتــةندا هــيض تؤرِيَــ ســاز نــابىَ و
ئانلؤتيناسيؤنيب نابيندرىَ .لةوةها حالنةتيَ دا ،بـؤ ئا ـكرابوونى ئانلؤتيناسـيؤن كـة
ئةنةر ديةتةنى مرؤيى بىَ ،لـة دية نامـانلؤبؤلينى مرؤيـى كـةلن وةردةنـِىَ ،وةكـوو
تاقيكــارى كـــومبش ـــــ رِايـــت ( .)Coombs - Wright testبــة ــيَوازة دةلنــيَد،
ئانلؤتيناسيؤنى نارِاستةوخؤ.
ج :ئانلؤتيناسيؤنى ناضاال :
ئةنةر مبانهةوىَ ديةجينى نِاوة بة يَوازى ئانلؤتيناسيؤن دةست نيشان بكـةيد،
دةبـىَ بــة ـيَوازى ئانلؤتيناســيؤنى ثاســي دةســت بـةكار بـ  .بــؤ ئــة مةبةســتة،
ديةجينى نِاوة بة زةرِرِاتى نةنِاوة()Particleوة دةلكيَند .بة يَوةية كة ،نيشانة
ديةجينىيةكان لة نرووثة ثةرضةكردارة ئانلؤتيناسيؤنانةدا ،دةرةكـى( )Extrinsicو
لة بة ى ثيَكهاتةى زةرِرِاتى نةنِاوةدا ن  .زؤرتريد زةرِرِاتيَكى نةنِاوة كـة بـؤ ئـة
مةبةستة لة تاقيكـارييـة سـيَرِؤلؤيييـة كلينيكالنـةكاندا كـةلنكى لـيَ وةردةنـرن بـةرِيش
بريت لة ،زةرِرِاتى التيَكس( )Polystyrene latexكة لة جينسى زةرِرِاتيَكـى زؤر وردى
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ثالستي و خرِؤكة سوورةكانى مةرِ و نيانلةبةرانى ديكة د .زةرِرِاتيَكـى نـةنِاوةيتـر
كــة بةدةنمــةن كــةلنكيان لــيَ وةردةنــرن بــريت لــة :بيَنتؤنايــت( )Bentoniteبــة
فؤرِمؤىل( ،)Al2O3 , 4SiO2 , H2Oخةلنووز 83و نلنى ضينى يا كائؤل (.)Kaolin
لة ويَنةى ئةو تاقيكـاريىيانـةى كـة ديةجينـى نـِاوة بـة ـيَوةى نـةنِاوة بـةكار
دةبةن ،تاقيكارى  RA-latexبؤ دةست نيشان كردنى فاكتةرى رِؤماتؤئيد لة سـِِؤ و
تاقيكارى دةست نيشان كردنى س ثـرِى بـة ثيَـى بـوونى هؤرمـؤنى (
 )Human Chorionicيـــان  HCGلـــةنيَو ميـــشدا .لـــة تاقيكـــارييانـــةدا بـــةرِيش
Gonadotropin

ئيمؤنؤنلؤبـــؤلينى  IgGو هؤرِمـــؤنى HCGى مرؤظةكـــة كـــة نـــِاوةن ،بـــة زةرِرِاتـــى
نةنِاوةى التيَكس لةنةلَ ثيَوةنديية كيميايىيةكان كة زياتر هاوبة د ،لكاندوة.

تاقيكارى ثيَشطؤى لة ئاطلؤتيناسيؤن

( :)Agglutination Inhibition Test

ئة تاقيكاريية بة ثيَى ملمالنيَى ديةجينيَ بة دوو يَوةى نِاوةو نةنِاوة(بؤ
ويَنة ديةجينى  )Hلة بةرامبةر ديةتةنيَكى تايبةتى ئا كراى ) (anti-Hداية .لة يةكة
قؤناغى تاقيكارييةكةدا ،ديةجينى نِاوةى ناديار لةنةلَ رِيَاةية ديةتةنى ئا كراى
)(anti-Hدا ئاويَتةى دةكةن و لة قؤناغى دووهةمى تاقيكارييةكة ،ديةجينى نةنِاوةى
ئا كراى ) (Hبة ئاويَتةى ثيَشوو زياد دةكةن .ئيَستا ئةنةر ديةجينى نِاوةى ناديار
بةرِاستى ديةجينى ) (Hبىَ ،بة ديةتةنى ئا كراى ديةكةى ) (anti-Hلة قؤناغى
يةكة دا لكابىَ و لة قؤناغى دووهةمى تاقيكارييةكةدا كة ديةجينى نةنِاوةى
ئا كراى )(Hمان زياد كردوة ،ئيؤ ديةتةنى anti – Hمان نية و لة ئاكامدا
ئانلؤتيناسيؤن نابيندرىَ .كةوابوو بة يَوازة ديةجينى نِاوةى ناديار دةست نيشان
دةكرىَ كة ليَرةدا بؤ ويَنة ،ديةجينى ناديار )(Hة .بة ثيَاةوانة ئةنةر ئانلؤتيناسيؤن
ببيندرىَ ،نِاوةى ديةجينى مةبةست واتة )(Hنية .ئة يَوازة تاقيكارىية بؤ
دةست نيشان كردنى هيَنديَ لة ديةجينة نِاوةكان زؤر لةبارة .بؤ ويَنة بؤ ثةيدؤزى

 : 83زغال سنط  .Charcoalخةلنووز ،رِةيى .و.
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هؤرِمــؤنى  HCGلــةنيَو ميَــشدا بــؤ ديــاري كردنــى ســ ثــرِى لــة

ــيَوازة كــةلن

وةردةنرن(ويَنةى  ٤ـــ .) ٥

ويَنةى  ٤ــ :٥تاقيكارى ديارى كردنى س ثرِى بة ثيَى ثيَشطِى لة هيَمانلؤتيناسيؤن.

ثةرضةكردارة هيَماطلؤتيناسيؤنةكان:
هةروةكى نوترا ،ئةنةر ديةجينى نةنِاوة "خرِؤكة سوورةكان" بد ،ثةرضةكردارى
نيَوان خرِؤكة سوورةكان و ديةتةنى ديةكةى ثيَى دةلنيَد ،هيَمانلؤتيناسيؤن .ثيَشطرى
" " Hemلة و ةى يوونانى ""Haimaوة ،وةرنِاوةو بة مانـاى خويَنـة .يةكـة جـار
الند تاينيَر( )Landsteneinerدياردةى هيَمانلؤتيناسيؤنى ئا ـكرا كـرد .تاقيكـارييـة
هيَمانلؤتيناســيؤنةكان بــة ـيَوازنةليَكى جؤراوجــؤرى وة لةســةر ســاليد ،لـة تيــوبى
تاقيكارى يان لـة كةرةسـةى مايكرِؤتيؤاسـيؤن()Microtiter plateدا ئـةجنا دةدةن.
ئيَستاكة هةركا لةو يَوازة هيَمانلؤتيناسيؤنانةى خوارةوة هةلَ دةسةنطيَن :
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ئة لف :هيَمانلؤتيناسيؤنى ئةكتي يا رِاستةوخؤ:84
ئـــة ـ ـيَوازة هـــةروة ئانلؤتيناســـيؤنى رِاســـتةوخؤ يـــان ئـــةكتي " ،نيشـــانة
ديةجينىيـةكان" بة َـي لـة ثيَكهاتـةى خرِؤكةسـوورةكاند .بـؤ ويَنـة ،ديـارى كردنـى
نرووثـــة خـــويَنىيـــةكانى كؤمةلنـــةى ABOى خرِؤكـــة ســـوورةكانى مرؤظـــ بـــة هـــؤى
ديةتةنةكانى  Anti-Aو Anti-Bوةية .ويَ دةضـىَ لـة هيَنـديَ لـة تاقيكـارييـةكان بـة
هؤى خرِؤكة سوورة ئا كراكانةوة ،ديةتةنى ناديارى ثىَ بناسـريَتةوة .وة تاقيكـارى
دةســت نيشــان كردنــى ئانلؤتينــة ســاردةكان( )Cold agglutininsلــة ســِِؤ دا.
"هيَمانلؤتيناســيؤنى ئــةكتي " ســةرةرِاى ئــةوةى كــة بــة ــيَوةى ثةرضــةكردارة
س ـيَرِؤلؤييكةكان واتــة ديةتــةن و خرِؤكــة ســوورةكانةوة ئــةجنا دةدرىَ ،هيَنــديَ لــة
مايكرِؤئؤرنانيشمةكانيب دةتواند رِاستةوخؤ ببنة هؤى هيَمانلؤتيناسـيؤنى هيَنـديَ لـة
خرِؤكـــة ســـوورةكانى نيانلةبـــةران بـــة بـ ـىَ دةســـت تيَـــوةردانى ديةتـــةن .لـــةنيَو
مايكرِؤئؤرنانيشمــةكان ،نرينطؤينيــان ظايرؤســةكاند كــة لــة تاقيكــارى ثيَشــطِى لــة
هيَمانلؤتيناسيؤن 85دا باسى ليَوةدةكرىَ.
ب :هيَمانلؤتيناسيؤنى نارِاستةوخؤ:86
لـــة رِاســـتىدا هـــةر ئـــةو "هيَمانلؤتيناســـيؤنى رِاســـتةوخؤ"يةية و لـــة زؤربـــةى
ثةرتووكةكانيبدا هةر دووكيان بة يَوازيَ دةزاند ،ضونكة نيشـانة ديةجينـىيـةكانى
خرِؤكــة ســوورةكان لــة هــةر دوو ــيَوازةكاندا ،بة ــيَ لــة ثيَكهاتــةى خرِؤكـــة
ســـوورةكاند .لـــة ـــيَوازةشدا وة ئانلؤتيناســـيؤنى نارِاســـتةوخؤ ،بـــة هـــؤى
دةستيَوةردانى ديةتةنة ناتةواوةكان ،لة ديةتةنيَكى ديكـةى وة سـِِؤمى كـؤمبش بـؤ
ثيَ هيَنانى هيَمانلؤتيناسيؤن كةلن وةردةنرن .وةكوو تاقيكارى نارِاستةوخؤى كؤمبش

Active or Direct Hemagglutination : 84
Hemagglutination Inhibitio : 85
Indirect hemagglutination : 86
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بؤ ئةو ئافرةتانةى كة Rhةكةيان نيَطةتيظـة و منـدالنى  Rhثؤزيَتيظيـان بووة(ويَنـةى ٥
ـــ .) ٥

ويَنةى ٥ــ :٥تاقيكارى كؤمبشى نارِاستةوخؤ بة ثيَى هيَمانلؤتيناسيؤنى نارِاستةوخؤ.

ج :هيَمانلؤتيناسيؤنى ثاسي :87
يَوازى هيَمانلؤتيناسيؤنى ثاسي وة ئانلؤتيناسـيؤنى ثاسـي  ،كاتيَـ ئـةجنا
دةدرىَ كة ديةج بة يَوةى نِاوة بىَ .لة يَوةيةدا دةبـىَ ديةجينـى نـِاوة بـة
خرِؤكة سوورةكانةوة بلكىَ .ثيَوةلكانى ديةجينى نِاوة بة خرِؤكـة سـوورةكانةوة بـة
هـــؤى ماددةنـــةليَكى وة  ،تر ـــى تانيـ ـ ( ،)Tannic acidتريثسـ ـ  ،ثيَريؤديـــت
( ،)Periodateنلؤتارالندئيـــد( ،)Glutaraldehydeكـــةربؤدى ئاميـــد(،)Carbodiimide
بــــيس ــــــ دى ئازؤتيازيــــد( ،)Bis- diazotiazedئيَتيــــب كلؤرِؤفؤرِميــــت(
 )chloroformateو ،ئيَتيـــب ماليَئيـ ـ ئةنهيدرايـــد()Ethyl maleic anhydrideةوة
Ethyl

رِوودةدات ،ديارة ميكـانيشمى كـاركردى ئـة ماددانـة و جـؤرى ئـةو ثيَوةنـدييـةى كـة

 Passive hemegglutination : 87همانلوتيناسون ثاسيو :هيَمانلؤتيناسيؤنى ناضاال  .و.
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لةنيَوان نـةردةكاندا ثيَكـى ديَـند ،جياوازيـان هةيـة .خـا نليَكى كـة لـة بابـةت ـيَوازى
ى لةبـةر ضـاوى بطـريد ،ئةوةيـة كـة ديةتـةنى ناديـار
هيَمانلؤتيناسيؤنى ثاسي دا دةب َ
لةنةلَ خرِؤكة سوورةكاندا كاردانةوة نيشان نةدات .كةوابوو دةبىَ لة ـيَوازةدا بـةر
لة ئـةجنا دانـى تاقيكـارىيةكـة ،ديةتةنـة ناتايبـةتىيـةكانى سـِِؤ بـة هـؤى خرِؤكـة
سوورةكانةوة هةلنمايد و دووريشى خبةينةوة .سةرةرِاى ئةوةش دةبىَ تاقيكارييـةكى
كؤنؤِؤلنيب لةنةلَ ئةو خرِؤكة سوورانةى كة بة ديةجينى نِاوة دانةثؤ راون ،لةنـةلَ
تاقيكاريية ئةسلنىيةكةدا بد.
د :ثيَشطِى لة هيَمانلؤتيناسيؤن:88
هةروةكى نوترا ،هيَنديَ لة ظايرؤسةكان رِاستةوخؤ توانايى ئانلؤتينـةى تاقميَـ لـة
خرِؤكة سوورةكانيان هةية .ئيَستا ئةنةر سةرةتا زةرِرِاتى ظايرؤسى لة نشيـ ديةتـةنى
ديى ظايرؤسةوة بـد ،ئـة زةرِرِاتانـة ئـيؤ توانـايى ئانلؤتينـةى خرِؤكـة سـوورةكانيان
ناميَنىَ .ئة تاقيكاريية لة دوو قؤناغدا ئةجنا دةدرىَ كة ثيَى دةلنـيَد ،ثيَشـطِى لـة
هيَمانلؤتيناسيؤن .بة تاقيكاريية ،ديةتةنى ديى ظايرؤسـيَ لـةنيَو سـِِؤ دا دةسـت
نيشان دةكةن.

ضةند خالنيَ لة مةرِ ئانلؤتيناسيؤنى خرِؤكة سوورةكان
بة هؤى زةرِرِاتى ظايرؤسىيةوة:
 :١تةواوى ظايرؤسةكان توانايى ئانلؤتينةى خرِؤكة سوورةكانيان نية.
 : ٢ظايرؤسةكان بة ـيَوةى هةلنبـااردن خرِؤكـة سـوورةكان ئانلؤتينـة دةكـةن .بـة
واتايةكىتر هةر ظايرؤسيَ جؤريَ يـان ضة ـنيَكى ديـاري كـراو لـة خرِؤكـة سـوورةكان
ئانلؤتينة دةكةن .بؤ ويَنة ظايرؤسى سووريَاةى ئةلنمانى ،خرِؤكـة سـوورةكانى تاقميَـ
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لة بالنندةكانى وة ضؤلةكة و جوجكة و ظايرؤسى ئةنولؤئانشا و ثارائانولؤئانشاى خرِؤكـة
سوورةكانى بةراز ،جوجكة و مرؤظـ ئانلؤتينة دةكا.
 :٣بارودؤخى ويَنى ظايرؤسـةكان بـؤ ئانلؤتيناسـيؤنى خرِؤكـة سـوورةكان لةنـةلَ
يةكؤىدا جياوازن .ئة بارودؤخة بريتىيـة لـة ثـةيتى ظـايرؤس ،ثلـةى نـةرما ،كـات و
PHى ــويَنةكة كــة بــؤ هــةر ظايرؤســيَ ديــاري كــراو و ســتاندارة .ســةرةرِاى ئــةو
بارودؤخانةى سةرةوة ،ويَ دةضىَ هؤكارىتريب لةنيَو سِِؤمى مرؤظـةكاندا هـةبىَ كـة
ثيَشطِى لة ئانلؤتيناسـيؤنى خرِؤكـة سـوورةكان بـة هـؤى ظايرؤسـةكانةوة دةكـةن و
دةبنة هؤى ئالنؤزى لـة ليَـ دانـةوةو رِاظـةى وة مـى تاقيكـارييةكـة .كـةوابوو بـةر لـة
ئــةجنا دانــى تاقيكــارييةكــة ،تــةواوى ئــةو هؤكارانــةى كــة لــة س ـِِؤ دا بــة ـيَوةى
ناتايبــةتى ثيَشــطِى لــة هيَمانلؤتيناســيؤن دةكــةن ،دةبــىَ دةســت نيشــان و لــة
ويَنةكةى دوور خبةينةوة .جياواز لة هؤكارة ثيَشطِىكةرةكانى ناتايبةتى ،سـِِؤمى
تاقميَــ لــة مرؤظــةكان بــة ــيَوةى سرو ــتى خــاوةنى ئــانلؤتينينى ديى خرِؤكــة
سوورةكانى هيَنديَ لة بوونةوةرةكاند .دةبىَ ئة ئانلؤتينينةش بـةر لـة ئـةجنا دانـى
تاقيكارييةكة ،لة سِِؤمةكةى بكيَشد و جياى بكةنةوة ،ضونكة دةبيَتة هؤى ثؤزيَتي
بوونى نارِاستى تاقيكارييةكة.
بة يَوةيةكى نشتيى بؤ تاقيكارى "ثيَشطِى لة هيَمانلؤتيناسيؤن" ثيَويسـتى بـة
سىَ بة ى خرِؤكـة سـوورةكان ،زةرِرِاتـى ظايرؤسـى و سـِِؤمى ناديـارة .ئـة ـيَوازة
تاقيكاريىية ،زؤر ساكار و خةرج هـةلنطر نيـة و بـؤ دةسـت نيشـان كردنـى هيَنـديَ لـة
نةخؤ يية ظايرؤسىيةكانى وة سووريَاةى ئةلنمانى ئةجنا دةدرىَ.
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ه :ثيَشطِى لة هةلنمايد:89
هةروة دةزاند ظايرؤسةكان تةنيا لة نيَوةوةى خانة زيندووةكاندا زياد دةبد.
زةرِرِاتى ظايرؤسى بة دواى زيادبوونيان لة خانةكةدا ،وردة وردة ليَى ديَنةدةرةوةو
خانةى ديكة تيَوةدةنليَند .خانة تيَوةنالوةكان لة مةوداى هاتنةدةرةوةيان دةتواند
بة خرِؤكة سوورةكانى ضة نيَكى تايبةتةوة بلكيَد .ئة دياردةية ثيَى دة نليَد،
 Hemadsorptionو لة رِاستىدا وة ميكانيشمى "هيَمانلؤتيناسيؤنى رِاستةوخؤ" بة
هؤى زةرِرِاتى ظايرؤسةكانةوة واية .لة اليةكىترةوة ،ئةنةر سةرةتا خانة
تيَوةنالوةكان بة ظايرؤسيَكى تايبةتةوة لة نةلَ رِيَاةيةكى دياري كراوى سِِؤمى
نةخؤ ةكةدا تيَكةلَ و دواتر لة نشي خرِؤكة سوورةكانى دانيَ  ،بة تاقيكاريية
دةلنيَد  .Hemadsorption inhibitionئيَستا ئةنةر سِِؤمى نةخؤ ةكة ،هةلنطرى
ديةتةن بة ديى ظايرؤسةكة بىَ ،بة ظايرؤسةكانى رِووكارى خانة تيَوةنالوةكانةوة
دةلكىَ و لة ئاكامدا ئة خانانة توانايى ئانلؤتينةى خرِؤكة سوورةكانيان نية يانى
ناتواند خرِؤكة سوورةكان ئانلؤتينة بكةن .بؤ ويَنة ،بة ثيَى ئة تايبةمتةندىية ،بؤ
دةست نيشان كردنى نةخؤ ييةكانى ئانولؤئانشا ،ثارائانولؤئانشا و ملةخرِة كةلنكى ليَ
وةردةنرن .ئة ظايرؤسانة خرِؤكة سوورةكانى بةراز ئانلؤتينة دةكةن .ضونكة بؤ
ئةجنا دانى ئة تاقيكاريية ،ثيَويستى بة خانة زيندووةكانة ،كةوابوو تةنيا ئةو
تاقيطةيييانة دةتواند ئة تاقيكارييية ئةجنا بدةن كة خاوةنى ئيمكاناتى ضاندنى
انة( )Tissue cultureكان بد.
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ئةو فاكتةرانةى كة دةستيان لة ثةرضةكردارةكانى ئاطلؤتيناسيؤن و
هيَماطلؤتيناسيؤندا هةية:
 :١ثؤتانسيةىل زيَتا :Zeta potential

رِووكــارى خرِؤكــة ســوورةكان بــة تر ــى ســيالي

(acid

 )Sialicداثؤ ــراوة .بــارى

نيَطةتيظى نرووثى كةربؤكسيلى ئة تر ة ،دةبيَتة هؤى ليَ دوور كةوتنـةوةى خرِؤكـة
سوورةكان لة يةكؤى بة مةوداى نشي بة  ٢٥نانؤميَؤ لةنيَو سِِؤمى فيشيؤلؤيى كة لة
ئاكامدا خرِؤكة سوورةكان بة يَوةى هةلنواسراو يا سوسثانسيؤن ليَ بآلو دةبد .ثلةى
ــاري ،بــارى نيَطــةتي يــا ئــةبريؤنى لــة رِووكــارى خرِؤكــة ســوورةكاندا بــة ـيَوةى
ثؤتانسيةىل زيَتا نيشانى دةدةن (  - Zeta – ζلة ثيتةكانى يوونـانى و نـاوى يـةكيَ لـة
ئةستيَرةكانة) .لة رِاستىدا ثؤتانسيةىل زيَتا ،بة ماناى جياوازى نيَوان ثؤتانسيةىل بارى
نيَطةتيظى رِووكارى خرِؤكة سوورةكان و كاتيؤنةكانى دةوروبةرة .دةكرىَ كاتيؤنـةكانى
دةوروبةر دابةش بكةينة سةر دوو نروو :
نرووثى يةكة  :نرووثيَ كة قايم و پتەەو بة رِووكارى خرِؤكة سوورةكانةوة لكـاون
و لةنةلَ خرِؤكةكاندا دةجوولنيَد.
نرووثى دووهة  :ئة نرووثة لةو دةوروبةرةدا بة ئازادى لة حالنى جم و جؤلَ دان.
بة ناوضةى نيَـوان ئـة دوو كاتيؤنـة سـنوورى هاوبـةش( )Boundary of shearيـان
رِووكارى خشان()Slipping planeى ثىَ دةلنيَد( ويَنةى يمارة ٦ـــ  .)٥لة مـةوداى ئـة
دوو ناوضــةيةدا ،ولنتــاي يــان وزةى(نــِوى) ئةليكؤِؤســتاتيكى زيَتــا ئةنــدازةنِى و بــة
يَوةى ميلى ظؤلنت ( )- m V90رِادةنةيةندرىَ .ثانتايىيةكى لـةبارى ثؤتانسـيةىل زيَتـا
بؤ ثةرضـةكردارى نيَـوان نـةردةكانى  IgMلةنـةلَ خرِؤكـة سـوورةكاندا نشيكـةى mV
٢٢ــ تا ١٧ــ و بـؤ IgGيـب نشيكـةى ١١ mVـــ تـا ٤/٥ـــ لـة ـويَنكارى سـِِؤمى

m V : Charge per unit distance : 90
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فيشيؤلؤيى داية .كةوابوو هةرضى يمارةى نةنؤرِى ثؤتانسيةىل زيَتا كةمؤ بـىَ ،مـةوداى
نيَوان خرِؤكة سوورةكان كةمؤ دةبىَ.

ويَنةى ٦ــ :٥ضؤنيةتى سةرهةلندانى ثؤتانسيةىل "زتا" لة رِووكارى خرِؤكةسوورةكاندا.

ثؤتانسيةىل زيَتا ثيَوةندى بة دوو هؤكارةوةية:
ئةلف :اري يان بارى ثوختةكراوى رِووكارى ثةردةى خرِؤكة سوورةكان.
ب :ئةندازةى نةنؤرِى(ثابت) دوو اري يان دى ئةليكؤيكى ـويَنكارى دةوروبـةرى
خرِؤكــة ســوورةكان( .)Dielectric constantدى ئــةليكؤيكى نــةنؤرِ بريتــىيــة لــة،
دؤخيَكى نةنؤرِ كة لة نيَوان دوو ـاري لـة دةوروبـةرى خرِؤكـة سـوورةكاندا ثيَـ دىَ.
كةوابوو لة سوسثانسيؤنيَكى خرِؤكة سوورةكاندا ،دةكرىَ بة نؤرِانكارى هةر كـا لـة
دوو هؤكارة ،مةوداى نيَوان خرِؤكة سوورةكان رِيَ خبةيد.
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خرِؤكة سوورةكان لة ثرِؤتينةكانى ثالزماى خويَنيبدا بـة ـيَوةى هةلنواسـراو يـان
سوسثانسيؤن مةلةوةرن .هؤكارنةليَ كة لة بارودؤخـة يةكسـانةدا بة ـدارى دةكـةن
بــريت لــة :ثؤتانســيةىل زيَتــا ،وزةى دى ئ ـةليكؤيكى(PH ،)Dielectric constantى
ــوێتتوەکە ،توانــايى ئايؤنــةكان يــان ئةليكؤِؤليتــةكانى ــويَنطةكة و جــؤرى ئــةو
ثرِؤتينانةى كـة لـة دةوروبـةرى خرِؤكـة سـوورةكان دان .ماكرِؤملووكوولـة ناهاوخشـت
()Asymmetricةكـــانى ثرِؤتينـــى بـــة تايبـــةت فيوينـــؤييَد و ئيمؤنؤنلؤبؤلينـــةكان،
ثؤتانسيةىل زيَتا دادةبةزيَند و لـة ئاكامـدا خرِؤكـة سـوورةكان ثيَكـةوة دةلكـيَد .بـة
دؤخــة دةلن ـيَد ثيَ ـ هيَنــانى رِؤلــؤ( )Rouleaux formationكــة لــة نةخؤ ــىيــةكانى
هايثيَرفيوينؤييَنى(وة مردنـى ـانةكان ،ضـلن و زط ثـرِى) و ناماثـاتى(وة ميليـؤ
مالنتيثـبَ)دا دةبينــدرىَ .هــةر بؤيــة ،نيشــتنى رِادةى خرِؤكــة ســوورةكان( )ESR91لــة
نرووثة نةخؤ ىيانةدا دةضيَتة سةرىَ واتةESR ،ةكةيان دادةبةزىَ.
 :٢تويَى يَدارى دةورو بةرى خرِؤكة سورةكان :Hydration sheel

رِوانطةيةكى تر كـة بـؤ هةلنواسـراو بـوون و سوسثانسـيؤنى خرِؤكـة سـوورةكان بـاس
كراوة ،ثيَوةندى بة رِؤلنى نـةردةكانى ئاوةوةيـة .ثـةردةى خرِؤكـة سـوورةكان لـة دوو
تويَ ضةورى( )Lipid bilayerثيَ هاتووة كة سةرى بارگاوى هايدرؤفؤبى ضةورىيةكة
لة رِووكارى خرِؤكةكان لةنةلَ نةردةكانى ئاودا ،تويَيةكى ئيالسـتيكى ثيَـ ديَنـىَ .لـة
ئاكامدا تويَيةكى يَدار لة دةوروبةرى خرِؤكة سوورةكاندا دروست دةبـىَ كـة دةبيَتـة
هؤى مةوداى نيَوانيان .بة بـرِواى تاقميَـ لـة ليَكؤلنـةرةوان ،توانـايى تـويَى ـيَدار ،لـة
ثؤتانسيةىل زيَتا زياترة.

 ESR = Erythrocyte sedimentation rate : 91ئــى ئــيَس ئــارِ :تانشينى/نيشــتنى رِادةى خرِؤكــة
سوورةكان لة ية كات يميَردا .و.
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 :٣اردرانةوة ،بةرتةس كردنةوةو ثرِيوبآلوى نيشانة ديةجينةكان لـة رِووكـارى
نةردةدا:
يمارةى نيشانة ديةجينىيةكان لة رِووكارى نةردةكانى ئـانلؤتينؤج لـة ديةتةنـة
جؤراوجؤرةكاندا جياوازة .بؤ ويَنة يمارةى نيشانة ديةجينىيةكانى  ABOلة رِووكارى
هةر خرِؤكةيةكى سووردا نشي بة ملويَنيَكة .كةوابوو زؤر بـة خيَرايـى و رِاحـةتى لةنـةلَ
ديةجينة ياوةكاندا ثةرضـةكردار نيشـان دةدةن .لـة حالنيَـ دا يمـارةى نيشـانةكانى
ديةجينى كؤمةلنةى  RhDنشي بة  ١٠٠٠٠تا  ٣٠٠٠٠لة رِووكارى هةر خرِؤكةيةكى
سوور داية .لة اليةكىترةوة ،يمارةى ئة نيشانانة ،لة مرؤظة هيَمؤزيطؤتةكاندا بؤ هةر
ديةجينيَ ـ  ،نشي ـ بــة دوو بةرابــةرى مرؤظــة هيَؤِؤزيطؤتةكانــة .جــارى وايــة زؤربــةى
نيشانةكانى ديةجينى نةردةكانى ئانلؤتينؤجيَد ،اراوة يان لـة قـوو يى نـةردةكانى
ديةج داية و لة ئاكامدا بـة ئاسـانى ناكةونـة بةردةسـتى نـةردةكانى ديةتةنـةوة تـا
ثيَكــةوة بلك ـيَد و رِايةلنةيــةكى تــؤرِى ئانلؤتيناســيؤن ثيَ ـ بيَــند و بنيشــد .بــؤ ويَنــة
ئةمالوالى خرِؤكة سـوورةكانى مرؤظــ ناوضـالند ،كـةوابوو يمارةيـة لـة ئيَثـىتؤثـةكانى
ديةجــ دةكةونــة ضــالنى رِووكــارى خرِؤكةكــة و بــة ئاســانى ناكةونــة بةردةســتى
ديةتةنــةوة .وة ديةجينــةكانى  RhDو بــة تايبــةت  RhDuلــة رِووكــارى خرِؤكــة
سوورةكانى مرؤظدا.

 :٤نرووثى ديةتةن:
هؤكاريَكى ديكة كة دةستى لـة ثةرضـةكردارةكانى ئانلؤتيناسـيؤندا هةيـة نرووثـى
ديةتةنــة .ديةتــةن لــة ثةرضــةكردارةكانى ئانلؤتيناســيؤندا دابــةش دةبن ـة ســةر دوو
نروو :
ئةلف :ئانلؤتينينى سارد يان كامبَ:
ئة ديةتةنة لة نرووثى  IgMو لـة ثيَـن يةكـةى ثيَكهاتـة دروسـت بـووة .مـةوداى
نيَوان ثارِاتؤثـةكانى نةردةيـةكى ئـة ديةتةنـة نشيـ بـة  ٣٥٠ئةنطسـؤِؤمة(.)350Å
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كةوابوو لة نةرماى  ٤ثلـةى سـةدى يـان نيَومـالَ و ـويَنطةى سـِِؤمى فيشيؤلـؤيىدا،
 IgMزؤر بة رِاحةتى دةتوانىَ خرِؤكة سوورةكان ئانلؤتينة بكا ،هةر بؤيـة ثيَـى دةلنـيَد
ئـانلؤتينينى سـال ( .)Saline agglutininوة ديةتةنـةكانى  anti – Aو anti – Bى
سرو تى ديى كؤمةلنة نرووثة خويَنى .ABO
ب :ئانلؤتينينى نةر يان ناتةواو:
ديارة ئة ديةتةنة لة نرووثى  IgGيان زؤر جار لة نرووثى IgAيشـة .نـةردى

IgG

و IgAى سِِؤ  ،بة يَوةى ميَنـؤميَرِن و مـةوداى نيَـوان دوو ثـارِاتؤثى ئـة نةردانـة،
نشي بة  ١٤٠ئةنطسؤِؤمة .كةوابوو لة نةرماى نش و ويَنطةى سِِؤمى فيشيؤلـؤيىدا
توانايى ئانلؤتينة كردنى خرِؤكة سوورةكانى نية و ثيَويستى بة ماددةى يارمةتيـدةرى
وة ئالنبؤمينى مانطـا( )BSA92بـة خةسـتايى  ٢٢تـا  ٣٠لةسـةد ،سـِِؤمى كـؤمبش و
نةرماى  ٣٧ثلةى سةدىيةوة هةية .هةر بؤية ،بة جؤرة ئانلؤتينـة نةرمانـة دةلنـيَد،
بلووكـةر( ،)Blockingناتـةواو(  )Incompleteو  .Albumin antibodyوة ديةتـةنى
.anti – Rh
 :٥هاوتايى خةستى ديةج و ديةتةن:
ئةنةربيَتوو خةسـتى ديةتـةن و ديةجـ هاوتـا نـةبد ،دياردةيـةكى ناوضـةيى ثيَـ
ديَنىَ .ثيَشؤ باسى ئة دياردةية كراوة.
 : ٦كاريطةرى ماددة دةرةكى و نێوخؤيىيةكان:
ويَ دةضىَ هيَنديَ لة ماددة كيميايى يـان بيؤلـؤييكىيـةكان ببنـة هـؤى نؤرِانكـارى
ثةردةى خرِؤكة سوورةكان و نيشانةنةليَكى نوىَ لة خرِؤكـة سـوورةكاندا ثيَـ بيَـند،
يــان بــة ثيَاــةوانة نيشــانة ديةجينــىيــةكان ،خرِؤكــة داثؤ ــد .كــةوابوو لــة ئاكــامى
كاريطةرى ئة ماددانة لة نێو تاقيطـةدا ،ويَ دةضـىَ لـة رِوانطـةى ديةجينـةوة خرِؤكـة

 : 92ئالنبؤمينى مانطا .BSA= Bovine Serum albumin
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سوورةكان بطؤرِدريَد و ئيؤ بة ديةتةنى تايبةتةوة نةلكيَد .ويَـب دةضـىَ زؤر جـار بـة
هؤى نةخؤ يى يان بـةكاربردنى دةرمـان لـة اليـةن خانـةخويَوة ،نؤرِانكـارى بـة سـةر
خرِؤكة سوورةكاندا بيَنىَ.
 :٧كاريطةرى كؤمثلمان:
دةبىَ بـةر لـة دةسـت ثـيَكردنـى تاقيكـارييـةكانى "هيَمانلؤتيناسـيؤن" ،سـِِؤمة
نويَيةكة بؤ ماوةى نيو كات يميَر لـة  ٥٧ثلـةى سـةدىدا نـةرماى ثـيَ بـدةيد تـاكوو
كؤمثلمانةكةى لةنيَو باىَ ،ضونكة ويَ دةضىَ لة غةيرى ئة يَوةيةدا ببيَتة هؤى ـي
كردنــةوةى خرِؤكــة ســوورةكان .رِةنطــة زؤر جــار ثيَويســت ب ـىَ لــة تاقيكــارييــةكانى
ئانلؤتيناسيؤن و زؤربةى ثةرضةكردارةكانى سِِؤلؤيى بة ثيَى يَوةى كارةكة ،نةرما
بة سِِؤمةكة بدةيد و لة زؤر بواريبدا ئة كارة ثيَويست نةبىَ.
 : ٨تةمةنى خرِؤكة سوورةكان:
ئةزموونــةكان دةريــان خســتووة كــة بــؤ تاقيكــارييــةكانى "هيَمانلؤتيناســيؤنى
ثاسي " ،خرِؤكة سـوورة نـويَيـةكان زؤر بـة با ـى بـة ديةجينـى نـِاوةوة نـالكيَد.
ئيَستا ئةنةر هةر ئةو خرِؤكانة ضةند رِؤي لة نيَو سةالجةدا بد ،بة رِوالنـةت لـة رِوانطـةى
نيشانة ديةجينـىيـة رِووكـارييةكانـةوة هاوسـةنط دةبـد و زؤر بـة با ـى بـة نـةردة
نِاوةكانى ديةجينةوة دةلكيَد .لة اليةكىترةوة خرِؤكة سوورة كؤنةكانيب بـة هـؤى
كان هةلنطرى زؤريانةوة بؤ ئة كارة لةبار ن  .ديارة خرِؤكة سوورةكان لـة  ٤ثلـةى
سةدىدا بؤ ماوةى  ٣حةوتوو خؤرِانرن.

رِيَطاكانى ثيَك هاتنى هيَماطلؤتيناسيؤن:
لــةو حالنةتانــةى كــة بــةر هؤيةكــةوة ثةرضــةكردارى هيَمانلؤتيناســيؤن رِوو ن ـادات،
دةكرىَ بة يَواز يا رِيَطانةليَكى تايبةتىيةوة ئة كارة ئةجنا بدةيد( ويَنةى يمارة ٧
ــ  .)٥دةكرىَ ئة رِيَطايانة دابةش بكةينة سةر دوو نروو :
ئةلف :كة كردنةوةى مةوداى نيَوان خرِؤكة سوورةكان.
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ب :كةلن وةرنرتد لة ديةتةنى سارد يان ديةتةنى نيَوجنيكةر.
ئةلف :كة كردنةوةى مةوداى نيَوان خرِؤكة سوورةكان:
ئة كارة بة

يَوازانةى خوارةوة بة ثيَى ويَد ئةجنا دةدرىَ:

 :١ؤردن بة ئةنشمية هةرسكةرةكان( :)Proteolytic enzymes
ـــؤردنى خرِؤكـــة ســـوورةكان بـــة ئةنشميـــةكانى وة نؤرِؤمينيـــداز ،تريثســـ ،
ثاثــائ ( ،Papainــِةى عةنبــةى هيَنــدى  ،)Papayaب ـرِؤمل ( ،Bromelinــِةى
ئاناناس  )Pineappleو فيس (ِ ،Ficinةى ئةجنِ  ،)Figsلة رِيَاةى تر ى سيالي
وا كة دةكاتةوة كة نةضيَتةوة دؤخى ثيَشووى و لة ئاكامـدا رِيَـاةى ثؤتانسـيةىل زيَتـا
دادةبــةزيَنىَ .هــةروةها ماددةكــانى موكوئيــديب لةســةر رِووكــارى خرِؤكــة سـوورةكان
دة ــؤريَد و نــاميَند و نيشــانةكانى ديةج ـ زؤر بــة رِاحــةتى لــة بــةردة ديةتــةندا
ثيَوةندى دةنرن .هةر ضـةند ـؤردنى خرِؤكـة سـوورةكان بـة ئةنشميـة هةرسـىيـةكان
هةستيارى هيَنديَ لة ديةجينة رِووكارىيةكان لة بةرامبـةر ديةتـةندا دةباتـة سـةرىَ،
بة لة اليةكىترةوة ،هةستيارى هيَنديَكىتر لة ديةجينةكان ديَنيَتة خـوارىَ ،ضـونكة
لة ثيَكهاتةى ئة نرووثة ديةجينانةدا ،تر ى سيالي بة ـدارى دةكـا .ديةجينـةكانى
كؤمةلنة نرووثة خويَنىيةكانى  Ii ،Kidd ،Rhو  Pدواى ؤراني خرِؤكة سـوورةكان بـة
ئــةنشيم ،لةنــةلَ ديةتــةندا كاردانــةوةى با ــؤى هةيــة .بــة ثيَاــةوانة هةســتيارى
ديةجينةكانى كؤمةلنة نرووثة خويَنىيـةكانى ،Cha ،Yta ،Pr ،Xga ،Fyb ،Fya ،N ،M
 Rgaو وىَ دةضىَ Sيب دواى ؤردنيان بة ئةنشيم دابةزن.
ئةنةر كاردانةوةى خانةيةكى ئا ـكرا لةنـةلَ ديةتـةنيَكى ئا ـكراى تايبـةتىدا ،بـة
دواى ــؤردني خانةكــة بــة ئــةنشيم ،دابــةزي يــان لــةنيَو ضــوو ،ئامايةيةكــة لةســةر
هةستيارى ديةجينى ئا كرا لة رِووكارى خانةكة بة نيسبةت ئةو ئةنشميةوة.

د .پەرویزی پاکزاد

193

خةستايى هيَنـديَ لـة ئةنشميـة هةرسـىيـةكان بـؤ ـؤردنى خرِؤكـة سـوورةكان بـة
يَوةى خوارةوةية:
Papain, Trypsin, Ficin = 0.1% Solution at PH = 7.3
Cystein + Papain = 0.1% Solution at PH = 6.5
Bromelin = 0.5% Solution at PH = 5.5

ـــ
ــــ
ــــ

 :٢زيادكردنى ئالنبؤم :
نةردةكانى ئالنبؤم لة جؤرى ماددةكانى ئاموؤتيَر()Amphoterن ،دوو جةمسـةرى
و بارةكانيان ئةريَنى و نةريَنى لةمالوالى نةردةوة هةلَ كةوتوون .بارة ئـةريَنىيـةكانى
نةردةكانى ئالنبؤم كةوتوونة دةوروبـةرى بـارة نـةريَنىيـةكانى خرِؤكـة سـوورةكان و
ثووضةلنيان دةكةنـةوة( وة  )Electric condensersكـة لـة ئاكامـدا ثؤتانسـيةىل زيَتـا
دادةبةزىَ و خرِؤكةكان لة يةكؤى نشيـ دةبنـةوة .هـةروةها ويَ دةضـىَ كـة ئـالنبؤم
رِووكــارى ناوضــالنى خرِؤكــة ســوورةكان بطؤرِيَتــة ســةر الى تــةختايى يــانى خرِؤكــة
سوورةكان هةلَ نةرِيَنيَتةوة لةبارى ناظاالنى بؤ بارى تـةختايى ،كـة ئـةو كـات نيشـانة
ديةجين ـىيــةكان ،ئاســانؤ دةكةونــة بــةردةمى ديةتةنــةوة .ديــارة  ٢٢تــا  %٣٠لــة
ئالنبؤمينى سِِؤمى مانطا( )BSAيان نةىلَ جار بؤ ئـة مةبةسـتة لـة سـِِؤمى نرووثـة
خويَنى ABى مرؤظةكان ،ديَكسؤان ،فايكؤل( )Ficollو جيَالت كةلن وةردةنرن.
 :٣زيادكردنى ماددة كيميايى يةكان بة بارى ئةريَنى زؤرةوة(:)Polycations
هيَنــديَ لــة مــاددة كيميــايىيــةكانى وة ثــؤىل بــريَد( )Polybreneو ثرِؤتــام
( )Protamineكــة لــة هيَنــديَ لــة تاقيكــارييــةكان و دةزنــا ئوتــوو ئ ـةناليشؤرةكاندا
كةلنكيان ليَ وةردةنِىَ ،بـة هـؤى هـةبوونى بـارى ئـةريَنى زؤرةوة ،توانـايى ثووضـةلَ
كردنةوةى بارة نـةريَنىيـةكانى رِووكـارى خرِؤكـة سـوورةكانيان هةيـة و ليَكيـان نشيـ
دةكةنةوة .لة بارودؤخةدا بة زيادكردنى ديةتةنى تايبةتى ،دةتـوان ئانلؤتيناسـيؤن
ثيَ بيَن .

194

بنةما و ليَكدانةوةى تاقيكارىية سيَرِؤلؤجىيةكان

 :٤كةلن وةرنرتد لة سةنؤيويوي:
دةتـــوان لـــة كاردانـــةوة ســـِِؤلؤيىيـــةكان ،بـــة تايبـــةت ئانلؤتيناســـيؤن و
هيَمانلؤتيناسيؤن ،بؤ نشي كردنةوةى مةوداى نةردةكانى ديةجـ لـة يـةكؤى ،كـة
كردنةوةى كاريطةرى بارى نةريَنى خرِؤكةكان لةسةر يةكؤى و لة ئاكامدا ثيَـ هيَنـانى
دامةزراوةيةكى تؤرِى بة نةردةكانى ديةتةن ،لة سةنؤيويؤي كةلن وةرنريد .ئا ـكراية
كة ئة كارة دةبيَتة هؤى ئةوة كة تاقيكارييةكة ماوةيةكى كة خبايةنىَ.
 : ٥ئامادة كردنى سوسثانسيؤنى خرِؤكة سوورةكان لة خويَواوكيَ بة توانايى ئايؤنى
كةمةوة (:)LISS93
بؤ هةستيارييةكى زيـاتر لـة تاقيكـارييـة هيَمانلؤتيناسـيؤنةكاندا ،وا با ـؤة كـة
سةرةتا خرِؤكة سوورةكان الني كة سىَ جار بة رِيَاةيةكى لةبارى سِِؤمى فيشيؤلؤيى
بشؤردريَد تاكوو ماددة زيادىيةكانى رِووكارةكةيان ثا وةبـىَ و دوايـة خرِؤكـةكان لـة
تامثؤن يان بافيَرى فؤسواتى خويَوة(  )PBS94بة خةستايى ئايؤنى  ٠/٠٢موالر هةلنطرى
ي بكـةن .هـةروةها
 %١لة ئة لنبؤمينى سـِِؤمى مانطـادا بـة ـيَوةى سوسثانسـيؤنى لـ َ
با ــؤ وايــة كــة سـِِؤمى تاقيكــارييةكــةش بــة بــافيَرة تــراو بكةينــةوة .بــة جيَطــاى
ئـةلنبؤمينى س ـِِؤمى مانطــا دةكــرىَ لــة نليس ـ ()Glycineيــب كــةلن وةرنــريد و بــؤ
ثيَشــطِى لــة نة ــةكردنى ميكرِؤبــةكان لــةنيَو بافيَرةكــةدا ،دةب ـىَ بــة نيســبةتى ٠/١
سؤديؤ لة يؤدى ( )N3 Naى ثىَ زياد بكةيد و لة ئوتووكآلو يان سةالجةدا هةلنيطريد.

LISS = Low ionic Strength saline :93
: 94

PBS = Phosphate buffer saline
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تــامثؤنى خــوىَ بــة توانــايى ئــايؤنى كةمــةوة ،دةتــوانىَ لــة توانــايى بــارى ن ـةريَنى
دةوروبةرى خرِؤكةكان كة و وزةى بـةرنرى كردنةكـةيان دابـةزيَنىَ .كـةوابوو ديةتـةن
ئاسانؤ دةتوانىَ لةنيَوان ئة خرِؤكانةدا ثرديَ ساز بكا و ئانلؤتيناسيؤن ثيَ بيَنىَ.

ب :كةلن وةرنرتد لة ديةتةنى سارد يان ديةتةنى نيَوجنيكةر:
لةو حالنةتانةدا كة ديةتةنى تايبةتى نرووثى  ،IgGنةتوانىَ هيَمانلؤتيناسـيؤن ثيَـ
بيَنىَ ،دةكرىَ لة رِيَطايانةى خوارةوة ئة كارة ئةجنا بدرىَ:
 :١كةلن وةرنرتد لة ديةتةنى ساردى :IgM
مــةوداى نيَــوان خرِؤكــة ســوورةكان لــة خــويَددا ،نشي ـ بــة  ٢٥نــانؤميَؤ()nmة.
نةردةكانى  IgMبة ـيَوةى ثيَنتـاميَؤ و ئةسـتوورايى  ٣٥نـانؤميَؤن .كـةوابوو IgM
دةتوانىَ بةرِاحةتى بة ضةنديد خرِؤكةى سوورةوة بلكىَ و ئانلؤتيناسـيؤن ثيَـ بيَنـىَ.
لــة حالنيَ ـ دا نــةردةكانى  IgGبــة ـيَوةى ميَنــؤميَر و بــة ئةنــدازةى كــةمؤ لــة ٢٥
نانؤميَؤ ،توانايى ئةجنا دانى ئة كارةيان لة هةموو بوارةكاندا نية.
 :٢كةلن وةرنرتد لة ديةتةنى دية نامانلؤبؤلينى مرؤظـ
()Anti-human gammaglobulin serum

لة بارودؤخيَ دا كة تةنيا ثاراتؤثيَكى نةردى ديةتةن(ديارة  IgGو يا زؤر جار )IgA
ى و رِايةلنـةى تـؤرِى ـكلنى ئانلؤتيناسـيؤن دروسـت نـةبووبىَ،
بة ئانلؤتينؤييَنةوة بلكـ َ
دةكرىَ بة زيادكردنى دية نامانلؤبؤلينى مرؤظـ( ئةنـةر يةكـة ديةتـةنى مرؤيـى بـىَ)،
يان سِِؤمى كؤمبش( )Coomb’s serumئانلؤتيناسيؤن ثيَـ بيَـن  .ئـة ديةتةنـة بـة
ليَدانى نامانلؤبؤلينى مرؤظـ بة نيانلةبةرانيَكى وة كةرويَش بةدةست ديَند .ئيمرِؤكـة

د .پەرویزی پاکزاد

197

بـــة ـــيَوازى ثيَوةنـــدكردنى(95دو رنــــة) خانـــةش ،ديةتـــةنى مؤنؤكلؤنــــالنى دية
نامانلؤبؤلينى مرؤظـ بةدةست ديَند.
 :٣كةلن وةرنرتد لة ديةتةنى دية كؤمثلمان:
لةو حالنةتانةى كة خرِؤكة سوورةكان لة اليةن ثارضةكانى كؤمثلمانةوة داثؤ راوة
و هةستيار بووةتةوة ،لة ديةتةنى دية كؤمثلمانى ثارضةكانى  C3و  C4بؤ ثيَ هيَنانى
ئانلؤتيناسيؤن كةلن وةردةنرن.
 :٤كةلن وةرنرتد لة ديةتةنى ديى ترانسويَريد(:)anti – Transferrin

لة رِووكارى رِيَتيكلؤسايتةكانى خويَددا ،بؤ ترانسويَريد وةرنر هةية .كةوابوو دةكر َ
ى
لةنةلَ ديةتةنى ديى ترانسويَريددا ،رِيَتيكلؤسايتة هةسـتيارةكان لةنـةلَ ترانسـويَريددا
ئانلؤتينة بكةيد.

ثةرضةكردارى فلؤكؤالسيؤن
ئةنةر كؤمثليَكسى ديةج و ديةتةن بكةينة زةرِرِاتيَكى ورد كة لة رِاستىدا نـة بـة
يَوةى زةرِرِاتى وردى ثريَسيثيتاسيؤن و نة بة يَوةى كؤمةلنتـة ثتـةو و در ـتةكانى
ئانلؤتيناســيؤنيب بــد ،ثيَــى دةلن ـيَد ،ثةرضــةكردارى فلؤكؤالســيؤن .ديــارة زةرِرِاتــى
ثريَسيثيتاسيؤن لـة ـويَنيَكى ئـاوةكىدا بـة ـيَوةى دانـةر دانـةر( ،)Granularنـةر
( )Fineو تةقريبــةن ثايــةدار( )Stableو ســةقامطِة ،لــة حالنيَ ـ دا فلؤكؤالســيؤن وة
زةرِرِاتى تؤثةلنةى بةفر( )Flakyو بة رِوالنةت زبر و نارِيَ ()Coarseن و لةنـةلَ كؤمةلنتـة
ثتةو و نائاوةكىيةكانى ئانلؤتيناسيؤندا بة تةواوى جياوازة .ديارة ثةرضةكردارةكانى
فلؤكؤالسيؤن كاتيَ دةبيندريَد كة نةردةكانى ديةج بة ـيَوةى زةرِرِاتـى كلؤئيـدى
بد ،وةكوو ديةجينى كارديؤليث كة لة ِةى(عصارة) دلنى مانطا بةدةست ديَ و بؤ
ثةجيؤرِى ديةتةنى رِيَئاييَنى سيويليس( )Syphilitic regainلة تاقيكـارى V.D.R.L.دا

 : Hybridization : 95ثيَوةند كردن ،دوو رِةنة كردن ( ثيوند زنى ،دو رنة ثرورى ) .و.
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كــةلنكى ىلَ وةردةنــِىَ .تاقيكــارييــةكانى فلؤكؤالســيؤن زيــاتر بــة ـيَوازى تيــوبي
تاقيكارى كؤظكىدار ،لةسةر سـاليديَكى ئاسـايى يـان سـاليديَكى نيَـو ضـالَدا ئـةجنامى
دةدةن.

دذكردةوة تةواوكةرة ثايةدارةكان يان فيكساسيؤنى كؤمثلمان
دةكرىَ بة كةلن وةرنرتد لة تاقيكاريية تةواوكةرة ثايةدارةكان يـان فيكساسـيؤنى
كؤمثلمان ثيَوانةى 96ديةتةنيَكى ناديـار و رِيَـاةى كؤمثلمـانى سـِِؤ ئةنـدازة بطـريد.
تاقيكارى تةواوكـةرى ثايـةدار ـيَوازيَكى زؤر هةسـتيار و دةقيقـة كـة لـة رِيَطـاى سـىَ
بة ى ديةج  ،ديةتةن و كؤمثلمان ثيَكـةوة لكـاوة .وة منوونـة لـة تاقيكـارييـةدا
خرِؤكة سوورةكانى نيانلةبةرانيَكى وة مةرِ و ديةتةنى ديةكةى بـة نـاوى هيَمـؤليشيد
( )Hemolysinكــــةلن وةردةنــــرن .تاقيكــــارى تةواوكــــةرى ثايةدار(فيكساســــيؤنى
كؤمثلمان) بؤ ئةنـدازةنرتنى ِريَـاةى ديةتـةنى ناديـار بـة دوو ـيَواز ئـةجنا دةدرىَ،
يــةكيان بــة نــاوى ـيَوازى كالســي و ئــةويؤيان بــة نــاوى ـيَوازى نارِاســتةوخؤى
تةواوكةرى ثايةدار .لة دوو يَوازة تةنيا يَوازى كالسيكى تةواوكةرى ثايـةدار بـاوة
و ـيَوازى نارِاســتةوخؤ تــةنيا لــة حالنــةتنــةليَكى كــة كــة ـيَوازى كالســي وة
نةداتةوةو نةريَنى بىَ ،ئةجنا دةدرىَ و كةلنكى ىلَ وةردةنرن.

تاقيكارى كالسيكى تةواوكةرى ثايةدار
لة تاقيكاريية كالسيكةكانى تةواوكةرى ثايةداردا ،دوو سيستمي ديةتةن و ديةج
ضــاالكى دةكــةن .سيســتميَكيان بريتــىيــة لــة ،ديةتــةنى ناديار(س ـِِؤمى نــةخؤش) و
ديةتةنى ئا كرا ،سيستمةكةىتريب بريتىيـة لـة ،خرِؤكـةى سـوورى مـةرِ و ديةتـةنى
ديةكــةى .ئــة دوو سيســتمة بــؤ بــةكاربردن و ضــاال كردنــى كؤمثلمــان بــة ـيَوازى

 : 96تيؤ " :Titerعيار" ،عةيار ،سةنط ،ثيَوانة،
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(pathway

 )Classicلةنــةلَ يــةكؤىدا لــة ملمالنـىَ دان .بنــةماى تاقيكــارى

كالســي

كالسيكى تةواوكةرى ثايةدار بؤ دةست نيشان كردنى ديةتةنيَ لة سِِؤمى نـةخؤش و
ئةندازة نرتنى ثيَوانةكةى بة يَوةى خوارةوةية:
لة قؤناغى يةكةمى تاقيكارىيةكةدا ،تراونةليَكى جؤراوجؤر لة سِِؤمى نةخؤ ـةكة
دةكةنة نيَو تيوبة تاقيكارييةكانةوة و لة نشي ئةو تيوبةى كة وة ستاندار رِيَاةيةكى
ديارى كراو و نةنؤرِى ديةجينى تىَكراوة ،دادةنيَد و دواتر بة هةركا لة تيوبانة يـة
ئةندازة كؤمثلمان زياد دةكةن.
لة قؤناغى دووهةمى تاقيكارىيةكةدا ،بة تةواوى تيوبةكان ية ئةنـدازة لـة خرِؤكـة
سوورةكانى مةرِ و هيَمؤليشيد زياد دةكةن .بةناو بة كؤمةلنة خرِؤكة سـوورةكانى مـةرِ و
هيَمؤليشيَد دةلنيَد ،خرِؤكـة سـوورة هةسـتياربووةكان .رِادةى خرِؤكـة سـوورةكان لـة
كؤمةلنةيــةدا زيــاتر لــة هيَمــؤليشيَد()Antigen excessة تــاكوو هيَمائانلؤتيناســيؤنى
خرِؤكةكان رِوونـةدات .لـة قؤنـاغى يةكـة ئةنـةر لـة سـِِؤمى نةخؤ ـةكةدا ديةتـةنى
تايبةتى بـة ديى ديةجـ هـةبىَ ،ثيَـوةى دةلكـىَ و كؤمثلمانيشـى ثيَـوة دةنووسـىَ و
مةســـرةف دةبــىَ .لـــة قؤنـــاغى دووهـــةمى تاقيكـــارىيةكـــةدا كـــة خرِؤكـــة ســـوورة
هةستياربووةكان بة تيوبةكانةوة زياد كراوة ،كؤمثلمان لة تيوبةكاندا ئازاد نابىَ تاكوو
ببيَتــة هــؤى ــي كردنــةوةى خرِؤكــةكان .بــة ثيَا ـةوانة ،لــة حالنــةتيَ دا كــة س ـِِؤمى
نةخؤ ةكة ديةتةنى تايبةتى بة ديى ديةجينـى لةبةرضـاونِاوى نـةبىَ ،كؤمثلمـان لـة
قؤنـــاغى يةكةمــدا مةســـرةف نـــابىَ و هـــةروا دةميَنيَتـــةوةو لـــة قؤنـــاغى دووهـــةمى
تاقيكارييةكةدا دةبيَتة هؤى ـي كردنـةوةى خرِؤكـة سوورةهةسـتيار بووةكـان .بـة
يَوةية ي كردنةوةى خرِؤكة سوورةكانى مةرِ بةلنطةية لةسـةر نـةبوونى ديةتـةن بـة
ديى ديةجينى مةبةسـت لـة سـِِؤمى نةخؤ ـةكةدا( ويَنـةى  ٨ــــ  .)٥لـة تاقيكـارى
كالســيكى تةواوكــةرى ثايــةداردا ،زيــاتر ديةتةنــةكانى نرووثــى  IgMو دواتــر ،IgG1
 IgG2و  IgG3ئةندازة دةنِيَد .لةنيَو ييَـر نرووثـةكانى IgGدا بـةرِيش  IgG1 ،IgG3و
 IgG2توانايى زياتريان لة ضاال كردنى كؤمثلمـاندا هةيـة ،بـة  IgE ،IgA ،IgG4و
 IgDتوانــايى ضــاال كردنــى كؤمثلمانيــان لــة رِيَطــاى كالســيكةوة نيــة .يــةكيَ لــة
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قازاجنــةكانى تاقيكــارى تةواوكــةرى ثايــةدار ئةوةيــة كــة ديــاردةى ناوضــةيى لــة
تاقيكارييةدا نابيندرىَ .تاقيكـارى تةواوكـةرى ثايـةدار ـيَوازيَكى زؤر هةسـتيارة كـة
دةكرىَ بة هؤى ئة تاقيكارييةوة الني كة  ٠/٠١مايكرِؤنرا ديةتةن بـة ثيَـى رِيَـاةى
ئةزؤتةكةي لة هةر ميليليؤى سِِؤ دا دةست نيشان و ئةندازة بطريد .هةستيارى ئة
ـيَوازة لــة ئانلؤتيناســيؤن و ثريَسيثيتاســيؤن زيــاترة ،بــة لــة رِاديؤئيمؤنؤئاســى
( ،)RIAئيمؤنؤفلؤئؤرسانس و ـيَوازى ئـةنشميى ئـةليشا( )ELISAكـةمؤة .تاقيكـارى
تةواوكةرى ثايةدار يَوازيَكى هةلنبايَراو و باوة كة بؤ دةست نيشان كردنـى سـِِؤلؤيى
نةخؤ ىية ضـلنكىيـةكانى مايكؤثالزمـايى ،97كـةرِوويى لـة جـؤرى كؤكسـيديؤئايدز،98
هيســـتؤثالزما ،99بالستؤميســـس 100و هـــةروةها زؤربـــةى ظايرؤســـةكان كـــةلنكى ىلَ
وةردةنِىَ .تاقيكارى تةواوكةرى ثايةدار بة يَوازى ماكرِؤ لة تيوبة تاقيكارييةكان و
ـيَوازى ميكـرِؤ لـة دةفـرة ثيَوانـة ناـكةكان()Microtiter plateدا ئـةجنا دةدرىَ.
ـيَوازيَكى زؤر ئـالنؤز
هةرضةند تاقيكارى تةواوكةرى ثايةدار ساكار ديَتة بةرضاو ،بة
و ماندووكةرة ،هـةر بؤيـة هـةموو رِؤييَـ ئـةجنا نـادرىَ .دةبـىَ بـؤ بةدةسـت هيَنـانى
ئاكاميَكى رِاست و دروست لة تاقيكارييةدا ماددة و فاكتةرة جؤراوجؤرةكان كؤنؤِؤلَ
و ستاندار بكريَد .ئةو فاكتةرة نرينطانةى كة لة تاقيكارييةكانى تةواوكةرى ثايـةداردا
دةستيان هةية بريت لة :توانايى ي كردنةوةى كؤمثلمان ،يماردن و هةستيارى يـان
كانى خرِؤكة سـوورةكان ،نـاوةرِؤ و ِريَـاةى هيَمـؤليشيَد بـؤ هةسـتياركردنى خرِؤكـة
سوورةكان ،توانايى ئايؤنى ويَنكار ،خةستايى ئايؤنةكانى كةليسيؤ و مةنيةزيؤ لـة
ويَنكاردا ،ماوةى كاتى تاقيكـارييةكـة( )Incubation timeو ثلـةى نـةرماى ـويَنى
تاقيكارييةكة .ئيَستا دةضينة سةر ي كردنةوةى هيَنديَ لةو فاكتةرانةى سةرةوة:
 : 97ميكوثالمسائى Mycoplasma pneumoniae
 98كوكسيديوايدز Coccidioides
 : 99هيستوثالمسا Histoplasma
 : 100بالستوميسس Blastomyces
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 :١خرِؤكة سوورةكان:
ئةو خرِؤكة سوورانةى كة وة بةلنطة و ستاندار كـةلنكيان ىلَ وةردةنـِىَ ،دةبـىَ لـة
تراوة جؤراوجؤرةكانى سـِِؤ و ديةجـيَددا خـؤرِانر و ثايـةدار بـد .ديـارة لـة خرِؤكـة
سوورةكانى مةرِ بؤ تاقيكارى تةواوكةرى ثايةدار كةلن وةردةنرن .هؤكارى هةلنبااردنى
ئة خانانة وة منوونة و بةلنطة بة يَوةى خوارةوةية:
ئةلف :ئامادةكردن و بةدةست هيَنانى خـويَنى مـةرِ لـة نيانلةبـةرانىتـر سـاكارترةو
دةكــرىَ رِيَاةيـــةكى زيــاترى ىلَ ئامـــادةو بةدةســـت بيَــن  .هـــةروةها ئامـــادةكردنى
سوسثانسيؤنى خرِؤكة سوورةكانى مةرِ ساكار و بؤ ليَكؤلنينةوةش دةبد.
ب :تا رِادةية خرِؤكة سوورةكانى مةرِ ثايةدار و خؤرِانرن.
ج :دةست نيشان كردنى ي كردنةوةو هةلنوة انةوةى خرِؤكة سوورةكان ساكارةو
بة با ى بة ضاوى ئاسايي واتة بة بىَ ميكرِؤسكؤثيب ئيمكانى هةية.
د :بةرهة هيَنانى دية سِِؤ (هيَمؤاليشيد) ،ديى خرِؤكة سوورةكانى مةرِ لة زؤربةى
نيانلةبةرة تاقيطةييةكاندا ئيمكانى زياترة.
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 :2هيَمؤليزين:

ويَنةى ٨ــ :٥بنةماى تاقيكارى تةواوكةرى ثايةدار :a .تاقيكارى ئةريَنى ــ نةبوونى هيَمؤاليش:b .
تاقيكارى نةريَنى ــ هيَمؤاليشى خرِؤكةسوورة هةستياربووةكانى مةرِ.

يةكــة جــار ئيَــرلي ( )Ehrlichدةســتةوايةى ئامبؤســيَثتؤر()Amboceptorى بــؤ
ديةتةن بةكار هيَنا" .ئـامبؤ" بـة مانـاى هـةر دوو و "سـيَثتؤر" بـة مانـاى وةرنـرة.
ضونكة ديةتـةن خـاوةنى دوو ناوةنـدى ثيَوةلكانـة ،يـةكيان بـؤ ديةجـ و ئـةويؤ بـؤ
كؤمثلمان ،ئة ناوةيان ليَنا .ئةمرِؤكة بةناو بة هيَمـؤاليشيد ،ئامبؤسـيَثتؤرِيب دةلنـيَد.
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بـــؤ بةدةســـت هيَنـــانى هيَمـــؤاليشيد ،زيـــاتر خرِؤكـــة ســـوورةكانى مـــةرِ دةكةنـــة
كةرويَشكيَكةوة .نةىلَ جار ئةو دية سِِؤمانةى كة لـة كةرويَشـكةكةدا وةدةسـت ديَـد،
هةلنطرى ديةتةنى ديى ديةجينةكانى فؤرِمسةن()Anti – Forssmanيشة .هيَمؤاليشينى
تراو نةكراو يان خةست ،دةتـوانىَ خرِؤكـة سـوورةكانى مـةرِ ئانلؤتينـة بكـا ،بـة لـة
ــلةكاندا ،توانــايى "هيَمانلؤت "ةكــةى لــة دةســت دةدا و تــةنيا دةتــوانىَ خرِؤكــة
سوورةكانى مةرِ هةستيار بكا و لة نشي كؤمثلماندا ىيان بكاتةوة .ديارة هيَمؤاليشيد
لة تراويَكى  ١:٥٠٠يان زياتر لة تاقيكارى تةواوكةرى ثايةداردا كةلنكى ىلَ وةردةنرن.
تةقريبــةن هيَمــؤاليشيد ماددةيــةكى ثايــةدارةو زيــاتر دةب ـىَ لــة ــويَنيَكى ئيســؤيب و
سةالجةدا هةر  ٦مانط جاريَ تيؤاسيؤنةكةى نوىَ بكريَتةوة .نابىَ هيَمؤاليشيد لةنـةلَ
ديةجينى تاقيكارييةكةدا ديكردةوة نيشان بدا و دةبىَ تةنيا بـة خرِؤكـة سـوورةكانى
مةرِةوة بلكىَ.
 :3كؤمثلمان:
دةبىَ سِِؤميَ كة وة سةرضاوةى كؤمثلمان بة كار دةبرىَ ثوخت و ثا وتة و بة
دوور بىَ لة هةر جؤرة ديةتةنيَ بة ديى ديةجينة تاقي كراوةكان .هةروةها نـابىَ ئـة
سِِؤمة هةر لة خؤوةو بة بىَ دةستيَوةردانى ديةتـةن ،خرِؤكـة سـوورةكانى مـة ِر ـى
بكاتــةوة .ل ـة حالنيَ ـ دا س ـِِؤ بــة ـيَوةى سرو ــتى خرِؤكــة ســوورةكانى مــة ِر ــى
دةكاتةوة ،دةبىَ بةر لة بةكارهيَنانCytotoxicity ،يةكـةى بـة ئانـارؤز)Agarose(101
لة سةرمادا رِاكيَش  .بناغةى ثيَكهاتةى زؤربـةى ديةجينـى نرووثـة خـويَنىيـةكان لـة

101

 :بؤ رِاكيَشانى ديةتةنة سرو تى يةكانى ديى ثؤىل ساكاريدةكان لة سِِؤمى بةرازدا ،سـةرةتا بـة نيسـبةتى هـةر

ميلىليؤيَ لة سِِؤ دا ،برِى  ٥٠تا  ٨٠ميلى نرا ئانارؤز  ،"A" gadeلة دةفريَكى تاقيطـة( )beakerدا و لـة نيَـو
دةفريَكى ثرِ لة سةهؤلنى ورد كراو لة سةر يةنةريَكى كارةبايىدا (بهم زن مغناطيسى  )Shakerبؤ ماوةى نيو كات يميَـر
دايــدةنيَ  .دواتــر بــة ثةرِؤيــةكى خــاويَنى دادةكــةيد تــاكوو زةرِرِاتــى ئانارؤزةكــةى جيــا بيَتــةوةو لــة دوايـ

قؤنــاغدا،

سِِؤمةكة بؤ ماوةى  ٢٠تا  ٣٠خوولة لة سةنؤيويؤييَكى كة لة هةر خوولةكيَ دا  ١٠٠٠٠دةور لة  ٤ثلةى سـةدىدا
ليَدا يانى بسوورِىَ ،سةنؤيويؤي دةكةيد .نشي بة  ٣٠تا  ٣٥لةسـةدى سـِِؤمةكة دواى هةلنمـايد و رِاكيَشـان لـة دةسـت
دةضىَ ،بة لة هيَش و توانايى كؤمثلمانةكة كة نابيَتةوة.
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جينسى ثؤىلساكاريدن و جينسى ئانارؤزيب قةندة .تا رِادةية كؤمثلمان بـة ـيَوةى
ناتايبةتى كار دةكا .بة واتايةكىتر دةتوانىَ بة ديةتـةنى لـة جـؤرى خـؤي و هـةروةها
غةيرة خؤ ةوة بلكىَ .لة اليةكىترةوة ،كؤمثلمان بـة ـيَوةى تايبـةتيب كـار دةكـا،
ضونكة كؤمثلمانى ِدةرةكان(ثستانداران) بـة ديةتـةنى ـِدةرةكان و كؤمثلمـانى
بالنندةكان بة ديةتةنى بالنندةكانةوة با ؤ ثيَوةى دةلكىَ .كؤمثلمانى سِِؤمى تاقم َي
لة نيانلةبةران بؤ تاقيكارييةكانى تةواوكةرى ثايةدار لـةبار نـييـة ،ضـونكة تةقريبـةن
توانايى ي كردنةوةى خانةكانى نية وة كؤمثلمانى سـِِؤمى ئةسـ  ،مانطـا ،مـةرِ و
مش  .ديارة با ـؤيد كؤمثلمـان بـؤ تاقيكـارييـة سـيَرؤلؤيى و ئيمؤنؤلـؤيىيـةكان لـة
مرؤظدا ،سَِؤمى بةراز()Guinea Pigى تازة رِةسيوى كةمؤ لة  ٩مـانط و بـة كيَشـى
نشي بة  ٥٠٠نرا و لة هيَنـديَ حالنـةتيبدا سـِِؤمى كةرويَشـكة .توانـايى هيَمـؤاليش
كردنى كؤمثلمان لة ثلةى نةرماى تاقيطةدا لة ماوةى  ٢٤كات يميَـر و لـة سـةرماى ٤
ثلةى نيَو سةالجةدا لة ماوةى  ٣تا  ٤رِؤي لةنيَو دةضىَ .كؤمثلمانى سِِؤ لة سةرماى
٢٠ـــ ثلة نشي بة مانطيَ و لة سةرماى ٧٠ــ ثلةى سةدىدا نشي بة  ٦مانط ضـاالكى
هةر دةميَنىَ .لة حالنيَكدا ئةنةر سـِِؤ بـة ـيَوةى ليـؤفليشة و لـة ـويَنيَكى فيَنـ دا
هةلنطِىَ ،تـا ضـةنديد سـا َل كؤمثلمانةكـةى هـةر بـة ئـةكتيظى دةميَنيَتـةوة .لـة كـاتى
بةكارهيَنانى كؤمثلماندا دةبىَ سةرن بدةينة رِيَكةوتى مةسرةف كردنةكةى و توانـايى
هيَمؤاليتيكىيةكةى كؤنؤِؤلَ و ئةندازة ى بطريد.
 : ٤ماددةكانى دذى كؤمثلمان:
سةرةرِاى نةرما يان كؤن بوونى سِِؤمةكة ،ماددةنةليَكى زؤر هـةن كـة كؤمثلمـانى
سِِؤ ثاسي دةكةن و لة ئاكامدا بة يَوةيةكى نارِاست دةبنة هـؤى ئـةريَنى بـوونى
تاقيكاريي تةواوكةرى ثايةدار .ئة ماددانة بريت لة:
ئــةلف :مــاددةى ثووضــةلَ كــةرةوة( )Inertوة  ،نلنــى ضــينى( ،)Kaolinثــارِاف و
زةرِرِاتى التيَكس .لة حالنيَكدا ئةنةر سِِؤمى نةخؤش يا ديةج ئالوودة بـة ماددانـة
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بووبد ،دةبىَ بةر لة ئةجنا دانى تاقيكاريي تةواوكةرى ثايةدار ،ئةو ماددانـةى لـيَ جيـا
بكةينةوة .هةروةها دةبىَ كةل و ثةىل تاقيكارييةكة خاويَد و بـة دوور لـة هـةر جـؤرة
ماددةيةكى ثووضةلَ كةرةوة بد.
ب :ثرِؤتينةكانى سِِؤ بة تايبةت ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكان بة هؤى ثيَكهاتـةى نـةرديى
تايبةتىيانةوة ،خواستى زؤريان بؤ ثؤليميَرةبوون هةية و ئة دؤخة لة ثلـةى نـةرماى
بــةرز بــة خيَرايــى زؤر و ،لــة ثلــةى نــةرماى نــش بــة خيَرايــىيــةكى كــةمؤ رِوو دةدات.
ثؤليميَرةكانى ثرِؤت  ،كؤمثلمانى سِِؤ ئةكتي و مةسرةف دةكا و لةنيَوى دةبـةن.
كــــةوابوو ئةنــــدازةنرتنى رِادةى كؤمثلمــــانى منوونــــةى ســ ـِِؤمةكة بــــة تايبــــةت
تاقيكــارىيــةكانى  CH50و  AH50كــة بــؤ ئةنــدازةنرتنى توانــايى هيَمــؤاليشكردنى
كؤمثلمان( )Functionئةجنا دةدريَد ،وابا ؤة دةست بةجىَ دواى خويَد نرتد و جيا
كردنةوةى سِِؤمةكة ئةجنا بدرىَ يان ئةوةى كة تاكوو كاتى تاقيكارىيةكة لـة ثلـةى
سةرماى نيَوان ٢٠ــ تا ٧٠ــ ثلةى سةدىدا هةلنطِىَ.
ج :تاقميَ لةو ديةجينانةى كة ضةورىيان لةنةلنة ،بـة خيَرايـى كؤمثلمـان ثووضـةلَ
دةكةنــةوة .كــةوابوو دةبـىَ بــةر لــة ئــةجنا دانــى تاقيكــارييةكــة ضــةورى ئــة جـؤرة
ديةجينانة بة هؤى بةنشيد( ،)Benzeneئيَتيَر يان ئةستيَد ،جيا بكةينةوة.
د :سِِؤمى تاقميَ لة نةخؤ ةكان هـةلنطرى برِيَكـى زؤرى مـاددةى دية كؤمثلمانـة.
بؤ لةنيَوبردنى ماددةكانى دية كؤمثلمان لة سـِِؤمانةدا ،دةبـىَ بـةر لـة ئـةجنا دانـى
تاقيكارىيةكة ،برِيَ كؤمثلمـانى تـراوة نـةبوو بـة سـِِؤمانة زيـاد بكـةيد و دواتـر بـؤ
ماوةى ضةنديد كات يميَر ئاويَتةكة لة دةماى  ٤ثلةى سةالجةدا هةلنطريد و لة قؤنـاغى
دواتر دةكرىَ كؤمثلمانى مابؤوة لة سِِؤمةدا لة نةرماى  ٥٦ثلةى سةدى بـؤ مـاوةى
 ٣٠خوولة ثاسي بكةيد.
ه :جوولنة ثيَ كردنى خيَراى تاقميَ لة ماددة كيميايىيةكانى وة تر ةكان(اسيد)،
توتةكان(باز) ،ئةلكؤلةكان ،ئةنشميةكان ،تيَوةنالنة ميكرِؤبىيةكان ،خرِؤكة سوورة ى
بؤوةكان و زةرِرِاتى ى بؤوةى انةكان ،دةبنة هؤى ثووضةلَ كردنـةوةى كؤمثلمـانى
سِِؤ  .كةوابوو تةواوى ئةو دةفرانةى كة بـؤ تاقيكـارى تةواوكـةرى ثايـةدار بـةكاريان
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دةبةن ،دةبىَ بة دوور لة هةر جؤرة ئالوودةبوونيَكى كيمياوى يان بيؤلؤييكى بد .هـةر
ضةند بؤ ئةجنا دانى تاقيكارى تةواوكةرى ثايةدار و هةروةها تاقيكارييـةكانى ديكـةى
سِِؤلؤجى ثيَويست بة دةفـرى ئيسـؤيب ناكـا ،بـة بـؤ هـةلنطرتنى كؤمثلمـان ،دواى
خويَد نرتد لة ئايةلنةكة با ؤ وايـة برِيَـ مـاددةى ديە ميكرِؤبـى بـة سـِِؤمةكة زيـاد
بكرىَ .هةروةها دةبىَ سةرن بدةيد كة لة كاتى خويَد نرتد و جياكردنـةوةى سـِِؤ ،
خرِؤكة سوورةكان ى نةبنةوة.
 :٥دذةجينى ثوخت و ثاآلوتة:
دةبىَ ئةو ديةجينةى كـة بـؤ تاقيكـارى تةواوكـةرى ثايـةدار كـةلنكى ىلَ وةردةنـِىَ
ثوخت و ثا وتة بىَ ،ضونكة لة غةيرةى ئة يَوةيةدا ويَ دةضىَ لةنةلَ ديةتةنةكانى
ديكةى نيَو سِِؤ  ،كاردانةوة نيشان بدةن و بـة ـيَوةى نارِاسـت ببنـة هـؤى ئـةريَنى
بــوونى تاقيكــارىيةكــة يــان تــيؤى سـِِؤمى نةخؤ ــةكة بطــؤرِىَ .بــؤ ويَنــة ديةجينــة
ظايرؤسىيةكان ويَ دةضىَ كاكلنةى زةرِرِاتـى خانـةيى بـد كـة لـةودا ظايرؤسـةكةى تێتیا
گەشە پێکراوة .كةوابوو بةو جؤرةى كة سِِؤمى نةخؤ ةكة هةلنطرى ديةتةنى ديى
ئة خانانة بد ،ويَ دةضىَ تاقيكارييةكة بة يَوةى نارِاست ئةريَنى بىَ .دةبىَ لةوةها
حالنةتيَكدا كؤنؤِؤلنيَكمان لةو خانةى كة ظايرؤسةكةى تێیا گەشە کراوة ،هةبىَ.
 :٦نزيكى يان ليَك ضوونى دذةجني:
بة هؤى ليَ نشيكى ديةجينى نيَوان هيَنديَ لة ديةجينةكان ،دةست نيشان كـردن و
تيؤاس ـيؤنى س ـِِؤميَ بــة ديى ئــةو ديةجينانــةى كــة لةنــةلَ يــةكؤىدا هاو ـيَوةيى
ديةجينىيان هةية ،زؤر ديوار و هيَنديَ جاريب نامومكينة .بؤ ويَنة ئـةو ديةجينانـةى
كة لةنةلَ يةكؤىدا هاو يَوةيى ديةجينىيان هةية بة يَوةى خوارةوةن:
ئةلف :ديةجينى ظايرؤسةكانى واريسيَلال( )Varicellaلةنةلَ واكسينيا( )Vacciniaو
زؤنا(  ،)Herpes zosterليَ ضـوونى ديةجينـىيـان تيَدايـة واتـة ،ديةجينـةكانيان ليَـ
دةضىَ.

د .پەرویزی پاکزاد

ب :ديةجينـى ظايرؤسـةكانى ئانسـوالنيت لـة جـؤرى

207
"B" encephalitis

ئانسوالنيت لة جؤرى  Murray Valley encephalitisو ياوى رِؤيئاواى
 )feverلةنةلَ يةكؤىدا هاو يَوةيى ديةجينى زؤريان هةية.

،Japanese

نيب( West Nile

ج :ديةجينــةكانى ظايرؤســى ملــةخرِة لــة هيَنــديَ حالنــةتدا لــة نــةلَ ديةجينــى
ظايرؤسةكانى ثارِا ئةنولؤئانشاى جؤرى  ١و ٣دا هاو يَوةى ديةجينى ثةيدا دةكةن.
د :ديةجينـــى هيَنـــديَ لـــة ظايرؤســـةكانى جـــؤرى ثؤليؤميليـــت(،)Poliomylitis
ئادنؤظــايرؤس( ،)Adenovirusكؤكســاكى ظــايرؤس( )Coxsackie virusو ديةجينــة
نِاوةكانى ظايرؤسى ئةنولؤئانشا هاو يَوةى ديةجينىيان لةنةلَ يةكؤىدا هةية.
ه :نةىلَ جار لةنيَوان كالميدياكان و رِيكتشياكاندا ليَ ضوونى ديةجينى دةبيندرىَ.
و :ئةسثةكى نِؤ( )Epidemic typhusو رِةش نرانى مشـكةكان()Murine typhus
لةنةلَ يةكؤىدا هاو يَوةيى ديةجينىيان هةية.
كةوابوو كاتيَ لة نةلَ ئةو ديةجينة باس كراوانـةى سـةرةوةدا سـةروكارتان هةيـة،
دةبىَ ئاناتان لةو ضوونة نێو ية و تيَ ثةرِينى ديةجينانةى نيَوانيان بىَ.
 :٧ضؤنايةتى و خةستى طوجناوى ماددة بةكار براوةكان:
ضــونكة ئاكــامى تاقيكــارى تةواوكــةرى ثايــةدار بــة ثيَــى ــي كردنــةوة يــا ــى
نةكردنةوةى خرِؤكة سوورة هةستيارةكانةوة ديارى دةكرىَ ،كةوابوو هةر هؤكاريَ كـة
بة يَوةيةكى ناتايبةتى و نائيمؤنؤلؤييكى ،خرِؤكة سوورةكان ى بكاتةوة يان ثـيَب
بة ي كردنةوةيان بطرىَ ،دةبيَتـة هـؤى هةلنـةكردن لـة وة مـى تاقيكـارىيةكـةدا .لـة
اليةكىترةوة وة مى دروستى تاقيكارى تةواوكةرى ثايةدار بةسؤاوةتةوة بة خةسـتى
نوجناوى هةركا لة ماددة تاقيكارييةكان .بؤ ئـة كـارة ،سـةرةتا دةبـىَ خةسـتىيـة
نوجناوةكانى خرِؤكة سوورةكانى مةرِ ،هيَمؤاليشيد و كؤمثلمان بة هـؤى تيؤاسـيؤنةوة
بة دةسـت بيَـن و دواتـر تاقيكـارى تةواوكـةرى ثايـةدار لةنـةلَ سـِِؤمى نةخؤ ـةكة
ئةجنا بدةيد.
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تاقيكارى نارِاستةوخؤى تةواوكةرى ثايةدار
رِايــس(test

 ،)Riceيــان

تاقيكــارى نارِاســتةوخؤى تةواوكــةرى ثايــةدار ،تاقيكــارى
تاقيكارى ثيَشطِى لـة تةواوكـةرى ثايـةدار( Complement fixation inhibition test
)يشى ثىَ دةلنـيَد .هـةروة دةزانـد ديةتـةنى نرووثـةكانى  IgD ،IgA ،IgG4و IgEى
مرؤظـــ توانــايى ئــةكتي كردنــى سيســتمي كؤمثلمانيــان لــة رِيَطــاى كالســيكةوة نيــة.
كةوابوو هةركات سِِؤمى نةخؤ يَ لةنةلَ تاقيكارى كالسيكى تةواوكـةرى ثايـةدار لـة
بةرامبةر ديةجينيَكى دياري كراودا نةريَنى بىَ ،لة كاتى ثيَويسـتدا بـؤ هةلنسـةنطاندنى
بوون يان نةبوونى ئة نرووثة ديةتةنانة بة ديى ديةجينى مةبةست ،دةبىَ تاقيكـارى
نارِاستةوخؤى تةواوكةرى ثايةدارى بؤ ئةجنا بدرىَ.
دةبىَ بؤ ئةجنا دانى ئة تاقيكاريية سـةرةتا تراونـةليَكى جؤراوجـؤر لـة سـِِؤمى
نةخؤ ةكة بـة كـةمؤيد رِيَاةيـةكى نـةنؤرِى ديةجـ و برِيَكـى نـةنؤرِى كؤمثلمـانيب
بكةينة تيوبيَكى تاقيكارييةوة .دواتر بؤ ماوةيةكى دياري كـراو تيوبـةكان خبةنـة نيَـو
ئينكؤباتيَريَكى  ٣٧ثلةى سةدى .هةركات سِؤمى نةخؤ ةكة هةلنطرى ديةتـةنى ديى
ديةج بىَ و ئة ديةتةنة توانايى ضاال كردنى كؤمثلمانى نةبىَ ،بة هةموو ديةجينى
نيَو تيوبةكةوة دةلكىَ ،بة كؤمثلمان مةسرةف ناكا.
لة قؤناغى دووهةمى تاقيكارىيةكةدا ،سِِؤميَكى دياري كراو كة هةلنطرى ديةتةن بة
ديى ئةو ديةجينةى كـة لـةنيَو تيـوبى تاقيكـارىيةكـة دايـة و توانـايى ضـاال كـردن و
مةسرةف كردنى كؤمثلمانى هةية وة  IgG1 ،IgG2 ،IgG3يـان  IgMبـة تيوبةكانـةوة
زياد بكـةيد .ئةنـةر ئـةو بـرِة ديةجينـةى كـة كردتانـة نيَـو تيوبةكانـةوة كـة بـوو و،
هةمووى بة ديةتـةنى نيَـو سـِِؤمى نةخؤ ـةكةوة لكـا ،كـةوابوو ئـةو سـِِؤمة ديـاري
كراوةى كة لة قؤناغى دووهة رِا زيادتان كردوةو توانايى مةسـرةف كردنـى كؤمثلمـانى
هةية و هةروةها كؤمثلمانى نيَو تيوبةكانيب بة يَوةيةكى ئازاد دةميَننةوة.
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لة قؤناغى سـيَهةمى تاقيكـارييةكـةدا ،خرِؤكـة سـوورة هةسـتياربووةكانى مـةرِ بـة
تيوبةكانةوة زياد بكةن .لـة قؤناغـةدا ،كؤمثلمـانى ئـازاد لـة تيوبـةكاندا ،بـة خرِؤكـة
ســوورة هةســتياربووةكانةوة دةلك ـيَد و ــييــان دةكةنــةوة .كــةوابوو لــة تاقيكــارى
نارِاســتةوخؤى تةواوكــةرى ثايــةداردا ،ــي كردنــةوةى خرِؤكــة ســوورةكانى مــةرِ بــة
نيشانةى بوونى ديةتةنى مةبةست لة سِِؤمى نةخؤ ةكة لة نرووثةكانى ،IgA ،IgG4
 IgEو يــان IgDيــة و تاقيكــارىيةكــة ئــةريَنى رِادةنةيةنــدرىَ( ثيَاــةوانةى تاقيكــارى
كالسيكى تةواوكةرى ثايةدار) .بة ثيَاةوانة ئةنـةر سـِِؤمى بـىَديةتـةنى نـةخؤش بـة
ديى ديةجينى نيَو تيوبى تاقيكارييةكـة بـىَ ،لـة حالنةتـةدا كؤمثلمـان و ديةجـ بـة
يَوةيةكى ئازاد لة ويَنةكة دةميَننـةوةو لـة قؤنـاغى دووهـةمى تاقيكـارييةكـةدا بـة
زيادكردنى سـِِؤميَكى ديـاري كـراو كـة توانـايى ضـاال كردنـى كؤمثلمـانى هـةبىَ ،بـة
ديةجينــةوة دةلك ـىَ و كؤمثلمانةكــة مةســرةف دةكــا .كــةوابوو لــة قؤنــاغى س ـيَهةمى
تاقيكارييةكةدا ،كؤمثلمانى ئازاد ناميَنيَتةوة تاكوو خرِؤكة سـوورة هةسـتياربووةكانى
مةرِ ىبكاتةوةو لة ئاكامدا ،ـى نةبوونـةوةى خرِؤكـةكان ،نيشـانةى نـةريَنى بـوونى
تاقيكــارى نارِاســتةوخؤى تةواوكــةرى ثايــةدارة و سـِِؤمى نةخؤ ــةكةش هــيض جــؤرة
ديةتةنيَكى بة ديى ديةجينى نيَو تيوبةكةي نية( ويَنةى  ٩ـــ .)٥
بة كورتى ئةنةر لة تاقيكاريى تةواوكةرى ثايـةدارى كالسـي دا ،خرِؤكـة سـوورةكان
ــى نةبنـــةوة ،تاقيكـــارييةكــة ئـــةريَنى دةبــىَ و ثيَويســتىيـــةكى بـــة تاقيكـــاريى
نارِاســتةوخؤى تةواوكــةرى ثايــةدار نــابىَ .لــة حالنيَ ـ دا ئةنــةر تاقيكــاريى تةواوكــةرى
ثايةدارى كالسي نةريَنى بىَ ،دةكـرىَ لـة كـاتى ثيَويسـتدا تاقيكـاريى نارِاسـتةوخؤى
تةواوكةرى ثايةدارى بؤ ئةجنا بدرىَ.
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ئةندازةطرتنى توانايى هيَمؤاليتيكى كؤمثلمان
Total hemolytic complement assay

بــة هــؤى تاقيكــارى تةواوكــةرى ثايــةدارةوة ســةرةرِاى دةســت نيشــان كــردن و
تيؤاسيؤنى ديةتةنى تايبةتى لةنيَو سِِؤمةكةدا بة ديى ديةجينـى مةبةسـت ،دةكـرىَ
ضاالكى و كارى( )Functionكؤمةلنة ثرِؤتينـةكانى سيسـتمي كؤمثلمـانى سـِِؤمةكة بـة
ثيَى توانايى ي كردنةوةكةى( ،)Hemolytic activityئةندازة بطريد .كؤمثلمان رِؤلنى
زؤر نرينطــى لــة بــوارى ثاريَشنــارى كردنــى لــةش لــة بةرامبــةر هيَر ــى فاكتــةرة
دةرةكىيةكانى وة مايكرِؤئؤرنانيشمةكان و هةروةها ثيَ هاتنى زيانة هـةوكردووةكان
و ئةو زيانانةى كـة لـة تاقميَـ لـة نةخؤ ـىيـة خؤبـةنريىيـةكاندا ثيَـ ديَـد ،هةيـة.
كةوابوو ئةندازةنرتنى توانايى ي كردنةوةى كؤمثلمانى سِِؤ  ،يارمةتىيةكى زؤر لـة
دةست نيشان كردنى تاقميَ لة نةخؤ ـىيـةكان بـة تايبـةت ئـةو نةخؤ ـىيانـةى كـة
ناتةواوى ثرِؤتينةكانى سيستمي كؤمثلمانيان هةية ،دةدا.
خويَنيَ كة بؤ ثيَوانـةكردنى توانـايى هيَمـؤاليتيكى كؤمثلمـان لـة نـةخؤش دةنـِ َ
ى
سةرةتا دةبىَ لة نةرماى نيَو يووريَ دا بؤ مـاوةى كـات يميَريَـ دانـدرىَ تـا دةمـةيىَ و
دواتر لة  ٤ثلةى سةدىدا لة سةنؤيويؤي بدرىَ و دةست بةجىَ تاقي كردنةوةى لةسةر
سِِؤمةكةى بكرىَ يان تاكوو رِؤيى تاقي كردنةوةكة لة سةرماى ٢٠ــ تـا ٧٠ـــ ثلـةى
سةدىدا هةلنطِىَ.
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ويَنةى ٩ــ ٥بنةماى تاقيكارى نارِاستةوخؤى تةواوكةرى ثايةدار .تاقيكارى ئةريَنى ـــ هيَمؤاليشى خرِؤكةسوورة
هةستياربووةكانى مةرِ.

تاقى كردنةوةى توانايى هيَمؤاليتيكى كؤمثلمان بـة دوو ـيَوة هـة لـةنيَو تيـوب و
هةميب لةنيَو جيَليَكى ئانارؤزدا ئةجنا دةدرىَ .دةفرى تاقيكـارىيـةكان دةبـىَ سـارد
بد و تاقى كردنةوةكة لة ويَنيَكى فيَن يان لةسةر سةهؤلَ(بةفر) ئةجنا بدرىَ تاكوو
لة توانايى هيَمـؤاليتيكى كؤمثلمـان كـة نةبيَتـةوة .توانـايى هيَمـؤاليتيكى كؤمثلمـانى
سِِؤ  ،يةكسانة لةنةلَ كةمؤيد رِيَاةية لة سِِؤ كة دةتوانىَ  ٥٠لةسـةدى خرِؤكـة
سوورةكان ـى بكاتـةوةو بـةو  ٥٠لةسـةدة دةلنـيَد دؤزى هيَمـؤاليتيكى HD50 Unit
 .)(50% Hemolytic Doseنـاوى يةكـةى دؤزى هيَمـؤاليتيكى ثرِؤتينـةكانى ـيَوازى
كالسيكى كؤمثلمان )CH50 Unit(50% Classical HDية .يةكةيةكى  CH50بريتىيـة
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لــة كــةمؤيد تــيؤى ســِِؤ كــة بــؤ ــي كردنــةوةى  ٥٠لةســةدى خرِؤكةســوورة
هةســـتياربووةكانى مـــةرِ ثيَويســـتة .يةكـــةى هيَمـــؤاليتيكى ثرِؤتينـــةكانى ـ ـيَوازى
ئةلنؤناتيوى كؤمثلمانAH50 Unit(50% Alternative HD) ،ى ثىَدةلنيَد .يةكةيـةكى
 AH50يةكســانة لةنــةلَ كــةمؤيد تيؤيَــ لــة ســِِؤ كــة دةتــوانىَ  ٥٠لةســةدى
خرِؤكةسوورة هةستيارنةبووةكانى بةراز يـان كةرويَشـ لـة بـافيَر()Bufferى
 (EDTAبىَ كةليسيؤ ) ى بكاتةوة .كةوابوو ئةزموونةكانى  CH50 assayو

 Mg++AH50

 assayبةرِيش بؤ تاوتوىَ كردن و هةلنسةنطاندنى كارى ثرِؤتينـةكانى ـيَوازة كالسـي و
ئةلنؤناتيظةكان ئةجنا دةدريَد.
رِيَـــاةى سرو ـــتى يةكـــةكانى  CH50و AH50ى ســـِِؤمى مرؤظـــة ســـاغةكان،
يمارةيةكى نةنؤرِ و ستاندار نية .ئة يةكانة لة هةر تاقيطةية دا بة كةلن وةرنرتد لـة
مــاددة كرِيــارييــةكان لــة كؤمثانيــا دروســتكةرةكان ،ســةرجة بــؤ ضــةنديد س ـِِؤمى
سرو تى( )Pooled normal serumليَكؤلنينةوةى لةسةر كراوةو توانـايى هيَمـؤاليتيكى
سِِؤمى نةخؤ ةكةى ثىَ هةلَ دةسةنطيَند .بؤ ويَنـة ئةنـةر لـة تاقيطةيـة دا ،يةكـةى
٠/١ ،CH50ى سةنتىميؤى سىَجاى سةرجةمى ضـةند سـِِؤمى سرو ـتى مرؤظــ لـة
نشيــــ ٠/١ى ســــةنتىمــــيؤى ســــىَجــــاى سوسثانســــيؤنى  %٢خرِؤكةســــوورة
هةستياربووةكانى مةرِدا لة بةينى لةى  ١:١٠تا  ١:٢٠وةدةست هاتبىَ ،هةنووكة
رِادةى ســِِؤمى نةخؤ ــةكان لــة تاقيطةيــةدا بــة يمارانــةى هــةلَ دةســةنطيَند.
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ئاوةزمةند

ئاوةزمةند(خردمند) كةسيَكة كة لة ئةزموونةكانى ذيانى ثةنةدو
و ئامؤذطارى وةرطرىَ.
حةزرةتى عةىل())
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٦
تاقيكارىية سيَرِؤلؤجىية كلينيكالَةكان
با ؤيد كةرةسة بؤ دةست نيشـان كردنـى نةخؤ ـىيـةكى ضـلنكى ،جياكردنـةوةى
ميكرِؤب لة نةخؤ ةكة و ناسينةوةيةتى ،بة لة زؤربةى حالنةتـةكاندا ئـة كـارة بـة
هؤكارنةليَكى وة ضـوونى نـةخؤش بـؤ الى دوكتـور ،بـةكارهيَنانى دةرمانـةكانى ديى
ميكرِؤبى و يان نِونرفتةكانى سةربة جياكردنةوةو ضاندنى ميكرِؤبةكة لة نةخؤش زؤر
ديوارةو ناس و دؤزينةوةى نةخؤ ىيةكةش سةختة .لة جؤرة حالنةتانەدا با ـؤيد
و خيَراتريد رِيَطاى دؤزينةوةى نةخؤ ىيةكة ،نـةرِان بـة دواى ديةتـةنى تايبـةتى ديى
ميكرِؤب لة سِِؤمى نةخؤ ةكة داية .نرينطى تاقيكارىية سيَرِؤلؤيىيـةكان زيـاتر لـةو
نؤرِانكاريييانة داية كة لة تيؤى( )Titerديةتةن لة ماوةى نةخؤ ىيةكـةدا رِوودةدات
و دوكتــور دةتــوانىَ لــة رِووى ئــة نؤرِانكــارييانــةوة دةرم ـانى نةخؤ ــةكةى لــة ييَــر
كؤنؤِؤلَ دابىَ .بة واتايةكىتر ئةنةر تيؤى ديةتةن لة نةخؤ ىيـة دا ،دواى ماوةيـة
كة لة دةرمانةكةى تيَثةرِيوة ،لـة بـةراورد كردنـى لةنـةلَ تـيؤى ديةتـةن لـة قؤنـاغى
تووش بوونى نةخؤ ى يةكـة دابـةزيبىَ ،بـة نيشـانةى دةسـت نيشـان كـردن و دروسـت
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ثيَــدانى دةرمانــة و ،بــة ثيَاــةوانةوة ضوونةســةرى تــيؤى ديةتــةن ،بــة نيشــانةى
ثيَشكةوتنى نةخؤ ىيةكة .هةر بؤية ،دةبىَ تاقيكارىية سيَرِؤلؤيىيةكان الني كة لـة
دوو جار بة مةوداى ية تا دوو حةوتوو ئـةجنا بـدرىَ و تـيؤى ديةتـةنى نةخؤ ـةكة
ئةندازة بطِىَ و هةلَ سةنطيَندرىَ .بة تايبةت ئة كارة لةو كاتانةى كـة نومامنـان لـة
ئاكامى تاقيكارىيةكة هةية يا لة نةلَ بارودؤخى نةخؤ ةكة يةكسان و سـازنارى نيـة،
زؤر ثيَويستة.

تاقيكارىية سيَرِؤلؤذىيةكان لة ثيَوةندى لةطةلَ نةخؤشىية ياودارةكاندا
نةخؤ ــىيــة ياودارةكــان( )Febrile diseasesزيــاتر لــة نرووثــى نةخؤ ــىيــة
ضـلنكىيــةكاند كــة ياوهيَنــةرن .لــة نرووثــة ،دةكــرىَ ئــة نةخؤ ــىيانــةى خــوارةوة
ناوبةريد:
 :١نرانةتا (.)Typhoid fever
 :٢يَوة نرانةتا (.)Paratyphoid fever
 :٣تاى مالنتا (.)Brocellosis
 :٤ئةسثة .)Typhus( 102
 :٥ياوى رِاكى (.)Rocky mountain spotted fever
و
 :٦توالرمى (.)Tularemia

 : 102تيووس :رِةش نرانى ،ئيشانران ،ئةسثة  ،لةرز و تا ،تيوووس ،رِة ةنرانةتا ،نةخؤ ـىيـةكى كتـوثرِى
ضـلنكىيــة كــة بــة يــاوى كتــوثرِ ،زيبكــةى ثيَســتى و يانـة ســةريَكى كتــوثرِ و ســةخت دةســت نيشــان دةكــرىَ و زيــاتر لـة
ليَرِةوارةكان ،قـاتى و قـرِى و كارةسـاتةكان و رِووداوة سرو ـتىيـةكان بـة هـؤى ئةسـثىَ و نةنـة و  ...بـآلو دةبيَتـةوة،
هؤكارى ئة نةخؤ ىية رِيكتيَشيا ثرِؤوازكىية .و.
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هؤكارة كاريطةرةكان لة شي كردنةوةى ئاكامى تاقيكارىية سيَرِؤلؤذىيةكانى
ناسينةوةى نةخؤشىية ضلَكىيةكاندا:
 : ١تةمةن و ثيَشينةى ثيَشووى نةخؤ ةكة:
ئايا نةخؤش ثيَشؤ توو ى ئة ضلنكة بووة يان نا؟ ديارة مرؤظة بة سالنداضـووةكان
ثيَشينةى ئا نايةتىيةكى زياتريان لةنةلَ ئة نةخؤ ىيانـةدا هةيـة .ئةنـةر نـةخؤش
ثيَشؤ توو ى نةخؤ ىية بـووبىَ ،تـيؤى ديةتةنةكـةى لـةو كةسـانة زيـاترة كـة بـؤ
يةكة جار توو ى ئةو نةخؤ ىية بوون.
 :٢ئايا ت ا ئيَستا نةخؤ ةكة كوتراوة؟
ئةنةر كوتراوة ،ض ظاكسةنيَكى وةرنرتووةو كـةى بـووة .ئةنـةر نـةخؤش ظاكسـينة
كراوة ،دةبىَ سىَ مةسةلة لة ليَ دانةوةى ئاكامـةكانى تاقيكـارى سـيَرِؤلؤيىيةكـةىدا
لةبةرضاو بطريد:
ئةلف :ويَ دةضىَ وة مى تاقيكارى سيَرِؤلؤيىيةكةى ثيَوةندى بة ظاكسةنيَكةوة بىَ
كة ضةند ماوة لةوة ثيَشؤ وةري نرتووةو ئيؤ ئةو كةسة توو ى ئةو نةخؤ ىية نابىَ
واتة ئةو نةخؤ ىية نانرىَ.
ب :ئايــا ئــةو ظاكسـةنةى كــة ثيَشــؤ وةرى نرتــووة لةنــةلَ ئــةو نةخؤ ــىيــةى كــة
هةنووكة ئةنةرى تووش بوونى هةية ،ديةجينةكةيان وة يةكة يان نا؟
ج :ئةنةر ثيَشؤ ظاكسةنى كوتابىَ و هةنووكةش هةر بةو نةخؤ ىية نِؤدة بـووب َ
ى
يان ديةجينى ظاكسةنى ثيَشووى لة نةلَ ئـة نةخؤ ـىيـةدا لةيـة باـد ،ديـارة لـة
حالنةتةدا تيؤى ديةتةنةكةى ئةنةر ماوةيةكى زؤر لة كوتانةكةى نةنوزةرابىَ ،زياتر لة
هى ئةو كةسانةية كة ثيَشؤ بة ديى ئة نةخؤ ىية ظاكسةن نةكراون.
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 :٣بارودؤخى جونرِافياى ويَنةكة:
ئةنــةر ن ـةخؤش لــة ناوضــةية دةيى كــة يــة يــان ضــةند نةخؤ ــى تايبــةتى لــةو
ناوضةيةدا باو و خؤجىَي  ،كةوابوو لة ناوضةيةدا رِادةى ئةو كةسـانةى كـة ديةتـةنى
سرو ــتى( )Natural antibodyبــة ديى نةخؤ ــى تايبــةتى ئــةو ناوضــةيان هةيــة ،لــة
سةريَية .لةوةها ناوضةيةكيبدا ئاستى رِيَاةيى تيؤى ثةسنكةر بـؤ ئـةو نةخؤ ـىيـة
تايبةتة لة ناوضةكانىتر لةسةرترة .هةروةها ئةنةر ئـةو كةسـانةى كـة لـة ناوضـانةدا
دةييد ،بؤ ناوضةكانى ديكة سةفةر يان كؤض بكةن ،تيؤى ثةسنكةر بؤ ئةو نةخؤ ىية
تايبةتة لةواندا لةضاو ئاستى ئاسايى ئةو ناوضةية بةرزترة.
 :٤ثيشةى نةخؤش:
كةســانيَ كــة بــة هــؤى بــارودؤخى ثيشــةكةيانةوة ،بــةردةوا لــة ثيَوةنــدى لةنــةلَ
ميكرِؤبيَ يان ظاكسةنةكةى دان ،ي كردنةوةى تاقيكارى سيَرِؤلؤيىيةكةيان و تـيؤى
ثةسنكةر بؤيان لةنةلَ كةسانيَكىتردا جياوازة .بؤ ويَنة ئةو كةسانةى كة سـةروكاريان
لةنــةلَ مــةرِ و مــا ت دايــة وة  ،بــةيتارةكان و ضــؤدار و خــاوةن ئايةلنــةكان ،تــيؤى
ديةتةنى ديى ميكرِؤبى برِؤسيَلال لة كةسانةدا بة يَوةى سرو تى لةسةرىَية .كات َي
ئة كةسانة توو ى تاى مالنتا دةبد كة ضوونةسةرى تيؤى ديةتةنةكةيان لـة مـةوداى
نشي حةوتووية يان نيشانةكانى كلينيكالنى نةخؤ ىيةكةيان هةبىَ.
 :٥نشيكى يان ويَ ضوونى ديةج ( :)Cross – reacting antigen
هيَنديَ لة ميكرِؤبةكان لة رِوانطةى ثيَكهاتةى ديةجينةوة هاو يَوةنةليَكيان لةنة َل
يةكؤىدا هةية .كةوابوو لة ليَ دانـةوةى وة مـةكانى تاقيكـارىيـة سـيَرِؤلؤيىيـةكاندا
ئةنــةربيَتوو نــةخؤش ثيَشــؤ توو ــى ض ـلنكيَ بــووبىَ كــة لةنــةلَ ميكرِؤبــى ئيَســتاى
نةخؤ ىيةكةىدا ديةجينةكـةيان ليَـ باـىَ ،دةبيَتـة هـؤى ضوونةسـةريَكى نائاسـايى
تيؤى ديةتةنى ديى ئيَستاى نةخؤ ىيةكةى.
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 :٦ناتةواوى لة سيستمى بةرنري نةخؤ ةكةدا:
نـــةىلَ جـــار بـــة هـــؤى يةكـــة نةخؤ ـــىيـ ـةكانى كـــةمى و ناتـــةواوى بـــةرنريى
( )Immunodeficiency diseasesوة نــةبوون يــان دابــةزينى نامانلؤبؤلينــةكان بــة
يَوةيةكى بؤماوةيى يان تايبةتى103و يان دووهة نةخؤ ىيةكانى كةمى و ناتـةواوى
بــةرنريى وة ـيَرثةجنةى خــويَد 104يــان ـيَرثةجنة ثيَشــكةوتووةكان ،سيســتمى
بةرنرى توانايى نية بة ديى ميكرِؤبيَ كة ضؤتة نيَو جةستةوة ،ديةتةن ساز بكـا .لـة
رِووةوة تةواوى تاقى كردنةوة سيَرِؤلؤيىيةكانى ئة نةخؤ ـانة نـةريَنى و يـان تـيؤى
ديةتةنةكةيان لة خوارةوة دةبىَ.
 :٧دامةزراوة بةرهة هيَنةرةكانى ديةجيَد:
ديةجينة سازكراوةكان لة اليةن دامةزراوة جؤراوجؤرةكانةوة لـة رِوانطـةى بايـةخى
وة مــى تاقيط ـةيىيــةوة جيــاوازىيــان لةنــةلَ يــةكؤىدا هةيــة ،بــؤ ويَنــة ،ويَ دةض ـىَ
دامةزراوةيةكى بةرهة هيَنانى ديةجينى ويدالَ( )Widalبؤ نةخؤ ـيى نرانـةتا تـيؤى
سِِؤمى  ١:٨٠بؤ سةرىَ بايةخى بؤدانىَ ،بة دامةزراوةيةكى ديكةى بةرهة هيَنانى
ديةجينى ويدالَ ،تيؤى سِِؤمى  ١:١٦٠بةرةويوور سةرجنى بـداتىَ .وا با ـؤة لـة
جؤرة حالنةتانةدا سـةرةتا تاقيطـة ديةجينـة كرِدراوةكـة لةنـةلَ تـيؤى ديـاري كـراودا
كؤنؤِؤلَ بكا و تيؤى جيَى ثةسند لة بةرنةى وة مى تاقيكارى نةخؤ ةكةدا بنووسىَ.
لةوة ئانادار بد كة ديةجينى تاقيكارييةكانى فيويـب نـابىَ خبريَنـة فريشيَـرةوةو بيـان
بةس واتة ببنة بةفر ،ضونكة خرا دةبد و وة نةليَكى نارِاست دةدةنةوة.

Dys – Hypo – and agammaglobulinaemia : 103
 : Leukemia : 104لومسى ،يَرثةجنةى خويَد ،سةرةتانى خويَد ،ليؤكيميا .و.
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 : ٨بةكاربردنى دةرمانةكان:
ثيَدانى خيَـرا و بـىَجيَـى ديةزينـدةكان()Anti – Bioticى وة كؤلؤرِامويَنيكـؤلَ لـة
نةخؤ يى نرانةتا و يـان ئـةو دةرمانانـةى كـة سيسـتمى بـةرنريى كـؤنؤِؤلَ دةكـةن(
 )Immunosuppressive drugsوة كؤرتيكؤسؤؤئيدةكان و يان تيشـ دةرمـانى بـةر
لة ضوونةسةر يان سةرهةلندانى ديةتةن لة سِِؤ دا ،دةبيَتة هـؤى درةنـط ثةيـدابوون،
دابةزينى تيؤى ديةتةن و يان بـة ـيَوةيةكى نشـتيى وةديـار نةكـةوتنى ديةتـةن لـة
ســِِؤمى نةخؤ ــةكةدا دةبــد .لــة اليــةكىتــرةوة مرؤظــةكانى نــِؤدة بــة مــاددة
هؤ بةرةكان 105لة كاتى تووش بوون بة نرانةتادا ،ئانلؤتينى سـِِؤمةكانيان بـة ديى
ديةجينةكانى  Oو  Hلة نةخؤ ةكانى ديكة لةسةرترة.
 :٩قؤناغى نةخؤ ىيةكة:
ديــارة لــة كؤتــايىيــةكانى حــةوتووى دووهــة رِا دةكــرىَ ئانلؤتينــةكانى س ـِِؤمى
نةخؤ ةكة ئةندازة بطريد .كةوابوو ئةنةر بةر لة ماوةية تاقيكارىيةكـةى بـؤ بكـرىَ،
ئاكامةكةى نةريَنى يان سِِؤمةكة لة خوارةوة دةبىَ.
 :١٠هةلنة تاقيطةيىيةكان:
نــةىلَ جــار رِوودةدات كــة بــة هــؤى هةلنــةى تاقيط ـةوة ،بــة هةلنــة رِاثــؤرِتى وة مــى
تاقيكارى نةخؤ ةكة دةدةنةوة .وة كةلن وةرنرتد لة ثايثيَتى ثيسبوو بـة سـِِؤمى
نةخؤ يَكىتـر ،بـة هةلنـة نووسـينى نـاوى نـةخؤش لةسـةر تيـوبى تاقيكـارى هـةلنطرى
سِِؤمةكة ،نؤرِينى بةرنةى تاقيكـارى نةخؤ ـيَ لةنـةلَ نةخؤ ـيَكىتـردا ،ثيَاـةوانة
خويَندنــةوةى ئاكــامى ئانلؤتيناســيؤنى يــة نــةخؤش لةنــةلَ نةخؤ ــيَكى ديكــةدا،

 : 105مواد مدر :ماددة هؤ بةرةكان ،ماددة ورِكةرةكان ،ماددة حؤل كةرةكان ،ماددة سرِكةرةكان ،ماددة بيَهـؤش
كةرةكان ،ماددة نيَاكةرةكان.و.
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بــةكاربردنى ديةجينــة خــرا يــان بةســةر ضــووةكان ،كــةلن وةرنــرتد لــة ديةجينــة
بةستووةكان ،ئالوودة بوون يا هيَمؤاليشى سِِؤمى نةخؤش و  ...هتد.

تاقيكارى ويدالَ
Widal test

ثيَشةكى:
تاقيكارى ويدالَ بؤ دةست نيشان كردنى سيَرِؤلؤيى نةخؤ يى نرانةتا( )Typhoidو
يَوة نرانةتا()Paratyphoidية كة هؤكارةكـةى ئـالوودةبوون بـة باسـيلةكانى جـؤرى
ساملؤنيَلال( )Salmonellaلة نرووثـى باسـيلةكانى رِؤؤلنـة()Enteric bacilliيـة .ئـة
باســيالنة لــة رِيَطــاى كؤئةنــدامى هةرســةوة دةضــنة نيَ ـو لة ــى مرؤظـــ و دةبن ـة هــؤى
سةرهةلندانى ئةو نةخؤ ىيانةى خوارةوة:
 :١ياوةكانى نرانةتا و يَوة نرانةتا كة بـة يـاوة
)يب بة بةناوبانطة.

رِؤؤلنـةيىيـةكان( Enteric fever

 :٢ياراويى و ضلنكى بوونى خويَد (.)Septicemia
 :٣مةمسوومييةتة خؤراكىيةكان.
باسيلةكانى نرانةتا و يَوة نرانةتا بةر لةوةى كة تاقيكارى ويدالنةكـة ئـةريَنى بـىَ،
دةكرىَ بةرِيش لة خويَد ،ثيسايى و دواتر لة ميش جيای بكةينةوة .بةرةبةرة كـة تـيؤى
ديةتةنةكة بةرز دةبيَتةوة ،كة لـة ئاكامـدا وة مـى ئـةريَنى لـة ضـاندنى ميكرِؤبةكـةش
كةمؤ دةبيَ .بة ثيَى ئاماريَكى كة رِاثؤرِت دراوة تةنيا  ٥٠لةسةدى ئةو نةخؤ ـانةى
كــة توو ــى يــاوى رِؤؤلنــة دةبــد ،تاقيكــارى ويدالنةكــةيان حةتوويــة دواى ض ـوونى
ميكرِؤبةكة بؤ نيَو لةش ئةريَنى دةبـىَ ،لـة حالنيَـ دا ضـوار حـةتوو دواتـر ٩٠ ،تـا ٩٥
لةسةدى نةخؤ ةكان تاقيكارى ويدالنةكةيان ئةريَنى دةبىَ.
يةكة جار تاقيكارى كالسيكى ويدالَ لة سالنى ١٨٩٦ى زايينىدا ،لـة اليـةن ويـدالَ
( )Widalبِمةنــــديَكى فةرِانســــةيىيــــةوة ثيَشــــكةش بــــة كؤمةلنــــةى ثشيشــــكانى
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نةخؤ ــخانةكانى ثــاريس كــرا .لــة تاقيكــارى كالســيكى ويــدالَدا ميكرِؤبةكــةيان وة
ديةج بة كار دةبرد و تةنيا ديةتـةن بـة ديى فالييلـةكانى ميكـرِؤب ( )Flagellaيـان
ديةجيَنــى " "Hثيَوانــة دةكــرا .ثيَـرِةوى تويَاينــةوةكانى فيَلــيكس( ،)Felixديةجينــة
ثيَكهاتـــةيىيـــةكان ،جةســـتةيى يـــان ســـؤماتيكى " "Oلـــة ميكرِؤبـــةكانى نرووثـــى
ساملؤنيَلالدا ناسران و رِؤلنى ئة ديةجينانة لةو ميكرِؤبانةى كة نةخؤ ىيـان ثيَوةيـة،
دةركــةوت .نــرينطؤيد هــؤى بــوونى ديةتــةن بــة ديى ديةجينــى " "Oلــة س ـِِؤمى
نةخؤ ةكةدا لة رِوانطةى دةست نيشان كردنى كلينيكالنىيةوة بايـةخيَكى زؤرى هةيـة.
لة ويَنةى يمارة  ١ـــ ٦دا ،كاتى سةرهةلندانى ديةتةنـةكانى  H ،Oو  Viلـة ثيَوةنـدى
لة نةلَ تيؤى سِِؤمى نةخؤ ةكةدا نيشان دةدات .ديةجينى " "Hلة جينسى ثرِؤت
و ديةتةنى ديةكة ى زياتر لة نرووثى IgGية ،لة حالنيَ دا ثيَكهاتـةى ديةجينـى ""O
زياتر لـة جينسـى ليثـؤ ثـؤىل سـاكاريد()LPSة و بة ـى زيـاترى ديةتـةنى ديةكة ـى
IgMة .كــةوابوو دواى دةرمــانى نةخؤ ـيى نرانــةتا ،دية ــــ  Oلــة مــاوةى س ـىَ تــا
ئةوثةرِةكــةى ــةش مــانطدا نــةريَنى دةب ـىَ ،بــة دية ـ ـ  Hتــا ماوةيــة ئــةريَنى
دةميَنيَتــةوةو لــة هةلنســةنطاندنى ثــةتا ناســى()Epidemiologyيــة ضــلنكىيــةكانى
ساملؤنيَلالدا بايةخى هةية .نيوة تةمةنى  IgMنشي بة  ٥رِؤي و  IgGلة نيَوان  ٢١تا
 ٢٣رِؤي داية.
تاقيكــــارى كامـــبَ و هـــة واردنى ناســــينةوةى ئانلؤتينينــــةكانى " "Oو ""Hى
نةخؤ يى نرانةتا كة ئةمرِؤكة باوة ،لة فةرِةنسا بة ناوى ويدالَ ـــ فيَليكس ،لـة ئيَـران
و تـــاقميَكىتـــر لـــة و تـــةكان ويـــدالَ و لـــة ئـــةلنمان و ئـــؤتريب بـــة نـ ـاوى "نروبـــر
ويدال"( )Grieber widalدةخويَندريَتةوة.
جيــاواز لــة دوو ديةجينــى بــاس كــراو ،ديةجينيَكــىتــر لــة نرووثــى ديةجينــة
رِووكارىيةكان( )Surface antigenيان كةثسـوىل ،لـة دةوروبـةرى ديةجينـى " "Oبـة
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ناوى  – "Vi"106لة جينسى ثؤىل ساكاريد لة باسيلةكانى سـاملؤنيَلال تـايوى()S-typhi
و ساملؤنيَلال ثارا ـــ سـى()S-para – Cدا بينـدراوة .ديةتـةنى ديى ئـة ديةجينـة لـة
نرووثى IgMة و درةنطؤ لة ئانلؤتينينةكانى ""Oو " "Hلة خويَددا دةردةكةوىَ و بة
خيَراش لةنيَو دةضىَ.

ويَنةى ١ــ :٦ضةمةرةى كاتى سةرهةلندان و تيؤى ئانلؤتينينةكانى " "O" ،"Hو " "Viلة نةخؤ يى نرانةتادا.

تاقيكارىيةكانى فيويب بؤ دةست نيشان كردنـى نةخؤ ـىيـة ياودارةكـان بـة ثيَـى
ئانلؤتيناسيؤنى ضاال يـان رِاسـتةخؤ و نـةرِانى ئانلؤتينينـةكان لـة سـِِؤ دان .ئـة
تاقيكارييانة بة دوو يَوةى خيَـرا و خـاو لةسـةر سـاليددا ئـةجنا دةدريَـد .ـيَوازى
بيَانطى( )Screening methodلةسةر ساليد بؤ ثيَداضوونةوةيةكى خيَراى سِِؤمةكان و
جياكردنةوةى منوونة ئةريَنىيةكانيانة .ئةنةر لة يَوازى سةر ساليد ،سِِؤمى ئةريَنى
نارِاســت و يــان بــة هؤكارنــةليَكى كــة ثيَشــؤ بــاس كــرا نــةريَنى نارِاســت ب ـىَ ،دةب ـىَ
تاقيكارىيةكة بة ـيَوازى تيـوب دووثـات بكةينـةوة تـا تـيؤى رِاسـتةقينةى ديةتـةن

- " Vi" = a virulence – associated capsular antigen : 106
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مةعلوو بىَ .بة يَوةيةكى نشتى يَوازى تيوب زؤر لة ـيَوازى خيَـراى سـةر سـاليد
رِاستتر و ثرِ بايةخؤة.

ماددة و كةرةستة ثيَويستىيةكان بؤ ئةجنا دانى تاقيكارى:
ئةلف :سِِؤمى نةخؤش:
بــة زؤرى بــة كؤمثلمانــةوة كــةلن لــة س ـِِؤمى نــةخؤش وةردةنــرن ،يــانى بــة ب ـىَ
لةنيَوبردنى كؤثلمانةكةى ،ضونكة زؤر جـار نـةرما دةبيَتـة هـؤى هيَنانـةخوارى تـيؤى
ئانلؤتينينةكانى سِِؤمةكة .سِِؤ دةبىَ بة دوور لة هةر زةرِرِةو هيَمؤاليشيَـ بـىَ .لـة
حالنيَ دا زةرِرِاتيَ لـة سـِِؤمةكة خـؤى يـان لـة دةرةوةرِا تيَيـدا بينـدرا دةبـىَ بـةر لـة
تاقيكارىيةكة ،سِِؤمةكة بثالنيَويد يان لة سةنؤيويؤيى بـدةيد تـاكوو زةرِرِاتةكـةى ىلَ
بطِىَ.
ب :ديةج :
دامةزراوة جؤراوجؤرةكانى بةرهة هيَنـانى مـاددة بيؤلـؤييكىيـةكانى تاقيطـةيىيـة
نيَوخــؤ و دةرةوةيــىيــةكان ،ديةجينــة تاقيكــارىيــةكانى فيويــب بةرهــة ديَــند .لــة
سا نةى دوايىدا ئةنستيتؤ ثاستؤرِى ئيَران و دامـةزراوةى "حصـار "ى رِازى ،برِيَكـى
بةرضاو لة ديةجينانةيان بؤ مةسرةفى نيَوخؤيى دروست كرد .ئة ديةجينانة رِةنط
و بؤ ئـة كـارة لـة ماددةنـةليَكى رِةنطـى وة كريسـتالنى بنـةوش( )Crystal violetو
سـةوزى كـالَ( )Brilliant greenكـةلن وةرنـِاوة .يمـارةى ميكـرِؤب لـة هـةر سـةنتى
ميؤيَكى سىَجاى نِاوةى ديةج دا ،سـتاندارة ،كـةوابوو بـةر لـة بـةكارهيَنان دةبـىَ
وو ةى ديةجينةكة بة هيَوا ى جبوولنيَن تاكوو زةرِرِاتـى ديةجينةكـة بـة ـيَوةى
سوسثانسيؤنيَكى ية رِةنطى ىلَ بىَ ،واتة كةميَ ليَكى بدةيد تاكوو هةمووى بة جوانى
تيَكةلَ دةكرىَ .لة حالنيَ دا ئةنةر دواى جوو ندنى وو ةكة ،نِاوةيةكى ية رِةنـط
وةدةســـت نـــةهات و نرموولـــةى تيَـــدا بينـــدرا ،نـــابىَ كـــةلنكى ىلَ وةرنـــريد .نـــِاوة
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ديةجينىيةكان خاوةنى ماددةنةليَكى ديى ميكرِؤبى وة فنيَـب و فؤرِمـالنيند و دةبـىَ
هةميشــة وو ــةكانى هــةلنطرى ديةج ـ لــة ســةالجةيةكى  ٢تــا  ٨ثلــةى س ـةدىدا
هــةلنطِيَد و هــيض كــات نــابىَ ببنــة ســةهؤلَ و بيبةســتىَ .دةب ـىَ بــةر لــة ئــةجنا دانــى
تاقيكارىيةكة وو ةكانى هةلنطرى ديةج لةنيَو سةالجة بيَنينة دةرىَ تاكوو كـةم َي
نــةر دةبــد و دةنةنــة ثلــةى نــةرماى نيَــو تاقيطةكــة .كــاتى كردنــةوةى ســةرى
وو ةكانى ديةجينةكة ،دةبىَ ئانادار ب تا ديةجينةكـة ئـالوودة نـةبىَ .نـابىَ هـيض
كات ضةنديد وو ة ثيَكةوة تيَكةلَ بكريَد.
بـــؤ تاقيكـــارى ويـــدالَ لـــة ديةجينـــةكانى ســـؤماتيكى " "Oو فالييلـــةى ""Hى
ميكرِؤبةكانى خوارةوة كةلن وةردةنِىَ:
 :١ساملؤنيَلال تايوى ( نرووثى دى) ).S.typhi (group D
 :٢ساملؤنيَلال ثارِا تايوى ئا ( نرووثى ئا) ).S.paratyphi A (group A
 :٣ساملؤنيَلال ثارِا تايوى بى ( نرووثى بى) ).S.paratyphi B(group B
 :٤ساملؤنيَلال ثارِا تايوى سى ( نرووثى سى ) ).S.paratyphi C (group C
ديةجينــــة ســــؤماتيكةكانى " "Oبــــة ثيتــــة نــــةورةكانى  D ،C ،B ،Aو ...و
ديةجينةكانى فالييَلـةش بـة ثيتـة ناـكةكانى  c ،b ،aو  dنيشـان دةدريَـد .بـؤ ويَنـة
ديةجينــةكانى " "Dو " "dبــةرِيش ســةر بــة ديةجينــةكانى " "Oو ""Hى ميكرِؤبــى
ساملؤنيَلال تايو .
ج :سِِؤمة كؤنؤِؤلنةكان:
ضـاكؤ وايـة لـة هـةر تاقيكـارىيـة دا ،سـِِؤميَكى كـؤنؤِؤلنى ئـةريَنى و سـيَرِؤميَكى
كؤنؤِؤلنى نةريَنى لةنةلَ سـِِؤمى نةخؤ ـةكة تـاقي بكريَتـةوة تـاكوو ئةنـةر ديةجـ
نؤرِانكارى بةسةر داهات ،دةركةوىَ.
د :سِِؤمى فيشيؤلؤيى:
خةستايى سِِؤمى فيشيؤلؤيى بؤ تراو كردنةوةى سِِؤ  ،زياتر نـِاوةى  ٨/٥نـرا
خويَ دةكةنة ليؤيَ ئاوى دلنؤثيَنراوةوة.
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 :كةرةستةى ثيَويست:
ضوار ساليدى وو ةيى بة دريَاايى و ثانايى تةقريبةن  ١٨ × ١٥سةنتىميؤ كة بة
هؤى قةلنةمى ئةلنماس هةر كا لةوانة دابةش كرابنة سةر  ٣٠ضوار نؤ ـة بـة دريَـاايى
 ٣سةنتىميؤ .تيوبة تاقيكارىيةكانى سيَرِؤلؤيى بة ئةستوورايىو دريَايى ٧٥ × ١٢
ميلـىمـيؤ بـة يمارةيـةكى تــةواو ،ثـايثيَتى ثلةبةنـدى كـراو بـة قــةوارةكانى  ٠/١و ٢
سةنتىميؤى سىَجـا بـة ئةنـدازةي ثيَويسـت ،ئؤثليكـاتؤرى دار يـان ثالسـتيكى ،جـيَ
تيــوب ،ضــراى خويَندنــةوة ،حــةمامى ئــاو( )Water bathو يةنــةر( .)Rotatorجيَــى
وةبِهيَنانةوةية كة كةرةستة تاقيكارىيةكانى سيَرِؤلؤيى دةبىَ بة دوور لة هةر جؤرة
ئالوودةبوونيَ بد ،بة ثيَويست ناكا ئيسؤيب بد.
شيَوازى ئةجنام دانى ميَتؤدى خيَراى سةر ساليد (:)Rapid slide test

 :١سةرةتا لة سِِؤمى نةخؤ ةكة بة ثايثيَتيَكى ٠/١ى سـةنتىمـيؤى سـىَجـا لـة
الى ضة بؤ رِاست بةرِيش لةسةر هةر ية لةو ضوارنؤ انةى سةر ساليدة وو ةكانى
رِيشى يةكـة و دووهـة دا ئةنـدازةكانى  ٠/٠٠٥ ،٠/٠١ ،٠/٠٢ ،٠/٠٤ ،٠/٠٨سـةنتىمـيؤى
سىَجاى لة سةر رِؤكةن.
 : ٢هةر ئـةو ئةنـدازة لـة سـِِؤمى ثـؤزيَتي لـة رِيشةكـانى سـ َيية و ضـوارة و لـة
سِِؤمى نيَطةتيظيب لة رِيشةكانى ثيَنجة و ة ة برِيَان.
 :٣بةر لة دةست ثيَكردنـى تاقيكـارىيةكـة ،وو ـةكانى ديةجـ لـة سـةالجةكة
دةريَند تاكوو دةناتة نةرماى تاقيطةكة .دةبىَ سِِؤمى نةخؤ ةكة النـي كـة لةنـة َل
ديةجينــةكانى " "Oو ""Hى س ـىَ ميكرِؤبــى ســاملؤنيَلالى نرووثــى  B ،Aو  Dتــاقى
بكريَتــةوة .هــةر ســاليديَكى وو ــةيى بــؤ ديةجينــةكانى " "Oو " "Hميكرِؤبيَــ
لةبةرضاو بطِىَ و بة يَوةية لة رِيشةكـانى يةكـة  ،سـيَية و ثيَنجـة دلنؤثيَـ ( يـان
 ٠/٠٣ميلىليؤ) ديةجينـى " "Oو لـة رِيشةكـانى دوو ،ضـوار و ة ـيب دلنؤثيَـ ( يـان
 ٠/٠٣ميلىليؤ) ديةجينى " "Hلة هةر ضوار نؤ ةية و لة ثةنا دلنؤثى سِِؤمةكة رِؤ
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بكرىَ .ثيَويست بة وةبِهيَنانةوةية كة ئةنةر ضةنديد سِِؤمى نةخؤش لة ية كـاتدا
تاقيكارىيان لةسةر دةكرىَ ،سِِؤمة كؤنؤِؤلنةكانى ئـةريَنى و نـةريَنى تـةنيا يـة جـار
تــاقى دةكريَنــةوة يــانى بــؤ هــةموو س ـِِؤمى نةخؤ ــةكان يــة كــؤنؤِؤلنى ئــةريَنى و
نةريَنىيان بؤ دادةندرىَ.
 :٤ديةجـ و س ـِِؤمى هــةر ضــوار نؤ ــةية بــة ئؤثليكــاتؤر تيَكــةلَ بكــرىَ و بــة
ئةندازةي بازنةية بة ئةستوورايى نشي بة  ٢/٥سةنتىمـيؤ ثـان بكريَتـةوة .بـؤ ئـة
كارة لة هةر رِيشة تراويَكى سِِؤميَ دا لة ئؤثليكـاتؤريَكى جيـا كـةلن وةرنـِدرىَ و لـة
رِيَاةى كةمةوة بؤ زؤر( لة الى رِاستةوة بؤ ضة ) سِِؤ و ديةجينةكة تيَكةلَ بكـرىَ و
دواية ئؤثليكاتؤرةكان فرِىَ بدةن.
 :٥ساليدة وو ةيىيةكان بة هيَوا ى و ئةوثةرِةكةى بؤ ماوةى سـىَ خوولـة بـة
دةست يان لةسةر يةنةريَ (روتاتور) بيجوولنيَند.
 :٦ئاكامى ئانلؤتيناسـيؤنى هـةر ـلةيةكى سـِِؤ لـة ييَـر تيشـكى نارِاسـتةوخؤى
ضراية و لة سةرووى الثةرِةيةكى تاري دا بـة ـيَوةى مايكرِؤسـكؤثى بـة
خوارةوة ياددا ت بكةن.

ـيَوةيةى

ئةلف :ئةنةر %١٠٠ى ميكرِؤبةكة ئانلؤتينة بووبىَ بـة ـيَوةى
بكرىَ.

 ٤+ياددا ـت

ب :ئةنــةر %٧٥ى ميكرِؤبةكــة ئانلؤتينــة بــووبىَ بــة ـيَوةى
بكرىَ.

 ٣+ياددا ــت

ج :ئةنــةر %٥٠ى ميكرِؤبةكــة ئانلؤتينــة بــووبىَ بــة ـيَوةى
بكرىَ.
د :ئةنــةر %٢٥ى ميكرِؤبةكــة ئانلؤتينــة بــووبىَ بــة ـيَوةى

 ٢+ياددا ــت
 ١+ياددا ــت

بكرىَ.
ه :ئةنةر كةمؤ لة %٢٥ى ميكرِؤبةكة ئانلؤتينة بووبىَ بـة ـيَوةى  ±ياددا ـت
بكرىَ.
و :ئةنةر هيض ئانلؤتيناسيؤنيَ نةبيندرىَ بة يَوةى

نةريَنى ياددا ت بكرىَ.
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هةر ضةند يَوازى سةر ساليد بؤ هةيماردنى تيؤى نةخؤش يَوازيَكى دةقيق نية،
بة دةتوان بة يَوةيةكى خةملنيَندراو تيؤى كؤتـايى( )Endpoint titerسـِِؤمةكة
بةدةست بيَن  .بـةرزتريد تراويَـ لـة سـِِؤ كـة  )٢+(%٥٠ميكرِؤبةكـةى ئانلؤتينـة
كردبىَ ،تيؤى سِِؤمةكةية.
ثيَكهاتــةى ســِِؤ لــة هــةر ضوارنؤ ــةيةكى ســةر وو ــةكان بــة ــيَوةيةكى
خةملنيَندراو(تقريبى) يةكسانة لةنةلَ تيؤةكانى خوارةوة لة يَوازى تيوبدا:
تيؤى تةقريبى سِِؤ
١:٢٠

رِيَاةى سِِؤ
 ٠/٠٨ميلىليؤ

١:٤٠
١:٨٠

" ٠/٠٤
" ٠/٠٢

١:١٦٠
١:٣٢٠

" ٠/٠١
" ٠/٠٠٥

تىَبينى:
ئاكــامى ئانلؤتيناســيؤن لةســةر ســاليد دةب ـىَ دةســت بــةجىَ دواى س ـىَ خوولــة
خبويَندريَتةوة .دواى ئـة ماوةيـة ،بـة هـؤى ويشـ بـوونى ديةجـ و ديةتـةنى سـةر
وو ــةكة و ثيَكــةوة نووســانى نــةردةكانى ديةج ـ ( )Aggregationويَ دةض ـىَ بــة
يَوةيةكى نارِاست تاقيكارىيةكة ئةريَنى دةرضىَ.
شيَوازى ئةجنام دانى ميَتؤدى خاو لة تيوبدا(:)Tube test

 :١يازدة تيوبى تاقيكارى سيَرِؤلؤيى خبةنة نيَو جيَطا تيوبيَكى تايبةتىيةوة .ئةنةر
كؤتايى تيوبة تاقيكارىيةكان كؤظكى(خمروطى) بد ،ئانلؤتيناسيؤن رِوونؤ دةبيندرىَ.
 :٢لة تيوبى يةكة ٠/٩ى ميلىليؤ و بة تيوبـةكانىتـر ٠/٥ى ميلـىلـيؤ سـِِؤمى
فيشيؤلؤيى تيَكةن.
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٠/١ :٣ى ميلىليؤ سِِؤمى نةخؤ ةكة بة تيوبى يةكةمةوة زيـاد بكـةن .بـة دواى
تيَكةلَ كردنى لةنةلَ سِِؤمى فيشيؤلؤيىدا ،رِيَـاةى ٠/٥ى ميلـىلـيؤى بطوازنـةوة بـؤ
تيـوبى دووهـة  .دواى تيَكـة َل كـردن لـة تيـوبى دووهـة دا رِيَـاةى ٠/٥ى ميلـىلـيؤى
بطوازنةوة بؤ تيوبى سيَية و تاكوو تيوبى دةية ئة كارة دريَاة ثىَ بدةن ( خشتةى
يمارة  ١ـــ .)٦
دواى تيَكةلَ كردن ٠/٥ى ميلىليؤى لة تيوبى دةية برِيَان .بـة

ـيَوةية رِيَـاةى

كؤتايى سِِؤمى تراوكراوةكة لة تةواوى تيوبةكاندا  ٠/٥ميلىليؤة.
 :٤تيوبى يمارة  ١١وة كؤنؤِؤلنى ديةجيَنة و سِِؤمى نةخؤ ى تيَدا نية.
 :٥بؤ سِِؤمة كؤنؤِؤلنـةكانى ئـةريَنى و نـةريَنييب دةكـرىَ بـؤ هـةركا  ١٠تيـوبى
تاقيكارى لة جيَطا تيوبةكان دانيَد و وة سِِؤمى نةخؤش كارى لةسةر بكةن.
 :٦بة تةواوى تيوبة تاقيكارييةكان رِيَـاةى ٠/٥ى ميلـىلـيؤ ديةجينـى لةبةرضـاو
نِاو زياد بكةن.
جيَى وةبِهيَنانةوةية ئةو ديةجينةى كة بؤ يَوازى تيوب كـةلنكى ىلَ وةردةنـِىَ،
دةبــىَ بــة ثيَــى دةســتوورى دامــةزراوةى دروســتكةرى ديةجــ لةنــةلَ ســِِؤمى
فيشيؤلؤيىيةكـةدا تـراو بكريَتـةوة .خةسـتى زةرِرِاتـى ديةجـ بـة ـيَوازى تيـوب لـة
يَوازى سةر ساليد كةمؤة.
 :٧جيَ تيوبةكان كة تيوبة تاقيكارييةكانى تيَدان زؤر بـة هيَوا ـى ببـشويَند تـاكوو
سِِؤ و ديةجينةكة بة با ى تيَكةلَ بد .دواتر تيوبةكان خبةنة ئينكؤباتيَريَكى  ٤٥تا
 ٥٢ثلةى سةدىيةوة .ئةو تيوبانةى كة هةلنطرى ديةجينى ""Oن ،بؤ مـاوةى  ١٨تـا
 ٢٤كات يميَر و ئةو تيوبانةش كة هةلنطرى ديةجينى ""Hن ،بـؤ مـاوةى يـة تـا دوو
كات يميَر بياخنةنة ئينكؤباتيَريَكةوة.
 :٨دواى ئــةو مــاوة ديــاري كــراوة ،جــىَ تيوبــةكان زؤر بــة و ــيارىيــةوة لـــة
ئينكؤباتيَرةكة بة يَوةية دةريَند كة بة ة نيشتووةكان نةجوولنيَد.
سةرةتا ئاكامى تيوبة ايةحتالنةكانى ديةج و كؤنؤِؤلنى سِِؤمةكة ضاو ىلَبكـةن و
دواتر تيوبةكانى سِِؤمى نةخؤ ةكة دانة دانة بةرِيش لةجىَ تيوبةكان دةربيَند و لة ييَر
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تيشكى نارِاستةوخؤى ضراية و لة سةر الثةرِةيةكى رِةشدا هةلَ سةنطيَند .بؤ با ـؤ
ديتنــى ئانلؤتيناســيؤنةكة دةكــرىَ لــة وردبينيَكــى(ذوهبههن) دةســتى يــان ئاويَنــة
ميكرِؤسكؤثىية كؤنةكان كـةلن وةرنـرن .دةبـىَ لـة سـةرةتادا ثلـةى رِوونـى نـِاوةى
سةرووى تيوبى تاقيكارىيةكة لةبةرضاو بطـرن و دواتـر بـة هيَوا ـى ثتةيـة لـة بنكـى
تيوبةكـة بـدةن تــاكوو تانشـينى بنكـى تيوبةكــة جبـوولنىَ .ئانلؤتيناسـيؤنى ديةجينــى
ســـؤماتيكى" "Oبـــة هيَوا ـــى رِوودةدا و زيـــاتر بـ ـة ـ ـيَوةى تانشـــينيَكى ناـــكة،
ثةستواو( )Clumpو رِوالنةتـةن نرموولـة نرموولـة( )Granularدةبينـدرىَ كـة بـة دواى
بشواندنى تيوبةكان بة هيَوا ى و جيَطؤرِكىَ كردنيان ،لة بةرية هةلنناوة يَد و دووبارة
دةنةرِيَتةوة سةر دؤخى سةرةتاكةى .ئانلؤتيناسيؤنى ديةجينى فالييَلةى " "Hخيَـرا
و بــة ــيَوةى تانشــينيَكى در ــت ،فلوكــوالر( )Floccularو رِوالنةتــةن لــة تؤثةلنــة
بةفر( )Fluffyدةضىَ كة لة ئاكامى بشواندندا لة بةرية هةلَ دةوة ىَ.
ئاكـامى تاقيكـارىيةكـة لـة تـةواوى تيوبـةكاندا بـة ـيَوةى خـوارةوة وةخــويَند و
ياددا تيان بكةن:
ئةلف :ئةنةر تةواوى ئةو ديةجينةى لة تيوبةكةدا ئانلؤتينة بووةو لةى سـةرووى
تانشينةكة بة تةواوى رِوون بىَ ،وة مةكة بة يَوةى  ٤+بنووسنةوة.
ب :ئةنةر نشيكةى %٧٥ى ديةجينى نيَو تيوبةكة ئانلؤتينة بووةو ـلةى سـةرووى
تانشينةكة تا رِادةية تؤخة ،وة مةكة بة يَوةى  ٣+بنووسنةوة.
ج :ئةنــةر نشيكــةى %٥٠ى ى ديةجينــى نيَــو تيوبةكــة ئانلؤتينــة بــووةو ــلةى
سةرووى تانشينةكة تا رِادةية تؤخة ،وة مةكة بة يَوةى  ٢+بنووسنةوة.
د :ئةنةر نشيكةى %٢٥ى ديةجينى نيَو تيوبةكة ئانلؤتينة بـووةو ـلةى سـةرووى
تانشينةكة تا رِادةية تؤخة ،وة مةكة بة يَوةى  ١+بنووسنةوة.
ه :ئةنةر هيض تانشينيَ لة بنكى تيوبةكةدا نةبينـدرا و ـلةى تيوبةكـة بـة تـةواوى
وة تيوبى ايةحتالنةكة ليَبَ بىَ ،وة مى تاقيكارىيةكة نةريَنى دةبىَ.
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تيؤى كؤتايى سِِؤمةكة ،تراويَ لة سِِؤمة كة وة مـى ئـةو تيوبـة النـي كـة ٢+
يان %٥٠ى ديةجينةكة ،ئانلؤتينة بووبىَ.
خشتةى  ١ـــ  :٦رِيَنمايى ئةجنامى دانى تاقيكارى ويدالَ بة يَوازى هيَدى لة تيوبدا.

يمارةى
تيوب

سِِؤمى
فيشيؤلؤيى(ميلىليؤ)

سِؤمى
نةخؤش(ميلىليؤ)

سِؤمى
تراوبؤوة(ميلىليؤ)

ديةج (ميلىليؤ)

دواي تيؤى سِؤ
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ض تيرتيَك لة سؤِؤم بايةخى هةية؟
بــة زؤرى لــة "ياو"ةكــانى نرانــةتا و ــيَوة نرانــةتادا ئانلؤتينــةكانى " "Oلــة
دةوروبةرى رِؤيى هة تة و ئانلؤتينةكانى " "Hلة دةوروبـةرى رِؤيةكـانى دةيـة تـا
دوازدةيــة رِا وردة وردة لــة خــويَددا وةدةردةكــةون .كــةوابوو ئةنــةر لــة حــةوتووى
يةكةمى نةخؤ ىيةكةدا ،لة سِِؤمةكةى تاقيكارى ويدالنى بؤ بكرىَ و ئاكامةكة نةريَنى
بوو ،دواى ضـةند رِؤييَكـىتـر تاقيكـارىيـةكى نـويَى بـؤ بكريَتـةوة ،ويَ دةضـىَ ئـةريَنى
دةرضىَ .لة سةرةتاى نةخؤ ينةكةدا ،تيؤى ئانلؤتينينى " "Oلـة هـى " "Hزيـاترة،
بة دواى ضةند رِؤيان تيؤى " "Hبة خيَرايـى دةضـيَتة سـةرىَ و لـة هـى " "Oزيـاتر
دةبىَ.
كةمؤيد تيؤى جيَى متمانة و بةنرخى ئانلؤتينينةكان لة تاقيكارى ويدالَ ،لة و تـة
جؤراوجؤرةكاندا جياوازة .ئةنةر لـة ئيَـران تـيؤى سـِِؤمى نةخؤ ـةكة لـة بةرامبـةر
ديةجينى سؤماتيكى ""Oدا الني كة  ١:٨٠بىَ و لـة بةرامبـةر ديةجينـى فالجيلـةى
""Hدا الني كة  ١:٤٠بىَ ،نةخؤ ةكة نومانى نرانةتا و يَوة نرانـةتاى ىلَدةكـرىَ.
لة حالنيَ دا ئانلؤتينينى " ١:١٦٠ "Oو ئانلؤتينينى " ١:٨٠ "Hيان زيـاتر بـىَ ،بـة
سةرجندان بة نيشـانة كلينيكـى و بـارودؤخى "اثيـدميولويى "107ـويَنةكة ،نـةخؤش
توو ــى نةخؤ ــيى نرانــةتا و ــيَوة نرانــةتا بــووة .جيَــى وةبِهيَنانةوةيــة كــة،
ئانلؤتيناســيؤنى " "Hبــة تــةنيايى بايــةخى دةســت نيشــان كردنـى نيــة ،لــة حالنيَـ دا
ئانلؤتيناسيؤنى جيَى متمانةى " ،"Oبة نيشانةى نةخؤ ىية .تيؤى ئانلؤتيناسيؤنى
" "Oبة دةنمةن لة  ١:٤٠٠سةرتر ضووةو دواى ضا بوونةوة لـة مـاوةى  ٣مـانط و

 : 107اثيدميولويى  :Epidemiologyنشـتطِة ناسـى ،ئيَثـىديَميؤلـؤيى ،نةخؤ ـى ناسـى ،ثـةتازانى( ،همـةنِ
ناسى ،اثيدميولويى)
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ئةوثةرِةكــةى  ٦مــانطدا دةبيَتــةوة ســيور ،بــة تــيؤى ئانلؤتيناســيؤنى " "Hلــة
 ١:١٠٠٠سةرتر ضووةو دواى ضا بوونةوةش ضةنديد سالَ دةميَنيَتةوة.
ئانلؤتينينى " "Viلة كؤتايىيةكانى حـةوتووى دووهـة و دواى ئـانلؤتينينى ""H
لة سِِؤمى نةخؤ ةكةدا ثةيدا دةبىَ و تيؤةكة ى ئةوثةرِةكةى لـة  ١:٢٥تـا ١:٥٠
بةرةو سةرتر ناضىَ و دواى ضا بوونةوة زؤر بة خيَرايى لـة سـِِؤمى نةخؤ ـةكةدا ون
دةبىَ .لة هةلنطرة ساغةكاندا تيؤى ئانلؤتينينى " "Viلة " "Oو " "Hزياترة كة بـة
دووثات كردنةوةى ضاندنى ثيسايى و جياكردنـةوةى ميكرِؤبةكـة ،دةتـوان ثيَناسـة و
دةرمانيشى بكةيد.
تىَبينى:
ويَ دةضىَ وة مـى تاقيكـارى سـةر سـاليد لةنـةلَ وة مـى تاقيكـارى تيـوبدا يـة
نةخويَننةوة .بة واتايةكىتر تاقيكارى ويدالَ بة يَوازى تيوب ،قةبوولَ كردنى يَوازى
سةر ساليدة كة دةكـرىَ بـة هـؤى ـيَوازى تيوبـةوة وة ميَكـى رِاسـتةقينة وةدةسـت
بيَن و لة ئاكامى ئةو حالنةتة ئةريَنى و نةريَنىية نارِاستةى كة ويَ دةضىَ لة ـيَوازى
سةر تيوب لة ثيَشؤ بىَ ،لة يةكؤى جيا بكةينةوة.
شي كردنةوةى ئاكامى تاقيكارييةكانى ويدالَ:
بؤ رِوون بوونةوةى بابةتةكة ،ئاكا نةليَكى جؤراوجـؤر لـة تاقيكـارى ويـدالَ كـة ويَ
دةضىَ لة اليةن تاقيطةوة رِاثـؤرِت بـدرىَ لـة خشـتةى يمـارة  ٢ــــ ٦دا خراوةتـة بـةر
تويَاينةوةو رِاظةكردنةوة .ئة ي كردنةوانة لة وتارةكانى دوكتور حـةقيقى و دوكتـور
هيممةتى وةرنِاون.

234

بنةما و ليَكدانةوةى تاقيكارىية سيَرِؤلؤجىيةكان

خشتةى يمارة  ٢ـــ  : ٦منوونةنةليَكى وة مى تاقيكارى ويدالَ

منوونةى ية :
بؤ ويَنة وة مى تاقيطة ئةمةية ،تاقيكـارى لةنـةلَ ديةجينـى ""Dدا بـة رِيَـاةى
 ١:٤٠٠و لةنــةلَ ديةجينــى " "dبــة رِيَــاةى  ١:٨٠٠ئــةريَنى و لةنــةلَ ئــةوانىتــردا
نةريَنىية( ستوونى ١ى خشتةكة).
ــي كردنــةوةى ئــة حالنةتــة زؤر ســاكارةو بــوونى نةخؤ ـيى نرانــةتا لــة ئاكــامى
باسيلى ساملؤنيَلالى تايوى( )S.typhiلة حالنةتى جيَطِبووندا نيشـان دةدات ،ضـونكة
لــة نةخؤ ــةدا ،ديةتــةن لــة بةرامبــةر هــةر دوو ديةجينــةكانى " "Oو ""Hدا بــة
رِيَاةيةكى بةرضاو بؤ دةست نيشان كردن و ناسينةوةى نةخؤ ـيى نرانـةتا هةيـة .بـؤ
ويَنــة هاوتــاى ئــة حالنةتــة ،تاقيكــارىيةكــة كــة لةنــةلَ ديةجينــى ""Bدا بــة رِيَــاةى
 ١:٢٠٠و لةنـــةلَ ""bدا بـــة رِيَـــاةى  ١:٤٠٠ئـــةريَنىيـــة .ـــي كردنـــةوةى ئـــة
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نةخؤ ىية كة يَوة نرانةتاية لة ئاكـامى ميكرِؤبـى سـاملؤنيَلالى تـايوى بـى(

S.para

)typhi Bية.
منوونةى دوو:
بؤ ويَنة وة مى تاقيطةكة ئةمةية ،تاقيكارى لةنـةلَ ديةجينـةكانى  Dبـة رِيَـاةى
 ١:٢٠٠و لة نةلَ  Bبـة رِيَـاةى  ١:٤٠٠و لـة نـةلَ  bبـة رِيَـاةى  ١:٨٠٠ئـةريَنى،
بة لة نةلَ ئةوانىتردا نةريَنىية( ستوونى ٢ى خشتةكة).
ليَ دانةوةى ئة حالنةتة "ياو"يَكى يَوة نرانـةتا لـة نـةلَ باسـيلى "سـاملؤنيَلالى
ثاراتايوى بى"يـة كـة هؤكـارى نةخؤ ـىيةكـة لـة نـةلَ باسـيلى سـاملؤنيَلالى تـايوىدا
ديةجيَنى هاوبة ي ""Oيان هةية و هةر بؤية تيؤى دية Dيب تا رِادةيةكى بايةخـدار
بؤتة ئةريَنى.
منوونةى سىَ:
بؤ ويَنة وة مى تاقيطاكة بة

يَوةية ،تاقيكارى لة نةلَ ديةجيَنى " "Dبة رِيَـاةى

 ١:٢٠٠ئةريَنى و لة نةلَ ئـةوانىتـردا نـةريَنى دةرضـووة ( سـتوونى ٣ى خشـتةكة).
دةكرىَ ئة يَوة تاقيكارىية بة يَوة جؤراوجؤرانةش ليَ بدةينةوة:
ئــةلف :نةخؤ ــى تــووشبــوو بــة نرانــةتا لــة رِؤيةكــانى حةوتــة تــا دةيــةمى
نةخؤ ىيةكة داية .ضونكة لة بارودؤخةدا ديةتةن بة ديى ديةجينى " "Oزووتر ثيَ
دىَ ،بؤية تاقيكارىيةكة لة بةرامبةر ديةجينـى ""Oدا ئـةريَنى دةرضـووة .دةبـىَ لـة
حالنةتةدا دواى ضةند رِؤيان تاقيكارىيةكة دووثات بكةينةوة تا لة حالنةتيَ دا كة تيؤى
ديةتةنةكــة بــة ديى ديةجينــى " "Oضــووبيَتة ســةرىَ و ديةتــةنى ديى ""Hيــب لــة
سِِؤمةكة ئةريَنى دةرضوو بىَ ،لة حالنةتةدا ليَ دانةوةكةمان رِاستة.
ب :ويَ دةضـىَ ضـلن لــة ســاملؤنيَلالوة سةرضــاوةى نرتبـىَ كــة خــاوةنى ديةجينــى
هاوبة ى " "Oلة نةلَ باسيلى "ابرت"(ديةجينى )Dة ،بة ديةجينـى ""Hةكـةيان
جيـــاوازة .ئةنـــةر لـــة حالنَةتـــةدا تاقيكـــارى لـــة نـــةلَ ديةجينـــى ""Hى وةهـــا
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ساملؤنيَلالية دا ئةجنا بدرىَ ،ئاكامةكة ئةريَنى دةردةضىَ .لـة ضـلنكةكانى ثةيـدابووى
ساملؤنيَلالى ئينتيَريتيديس()S.enteritidisيب وةها حالنةتطةليَ زؤر دةبيندرىَ.
ج :ويَ دةضــــىَ كةســــى تــــووشبــــوو بــــة ضــــلن بــــة باســــيلى
) pseudoberculosis(Malassez – Vignal type IVبـوو بـىَ كـة لـة نـةلَ ديةجينـى
Yersinia

""Oى باسيلى "ابرت"(ديةجينى  ،)Dهاو يَوةى ديةجيَنىيان هةية.
د :لة حالنةتنةليَكى زؤر دةنمـةن(لـة  ١٦٣منوونـة حالنـةتيَ )دا ويَ دةضـىَ ضـلنكى
نرانةتايى بىَ كة لة باسيلى "ابرت"ةوة بىَ كة ديةجينى ""Hى نيية.
منوونةى ضوار:
بؤ ويَنة وة مى تاقيطة بة يَوةية ،تاقيكارىيةكة لةنـةلَ ديةجينـةكانى " "Dبـة
رِيَــــاى  ١:١٠٠و لةنــــةلَ ""Bدا بــــة رِيَــــاةى  ١:٢٠٠ئــــةريَنى و ئــــةوانىتــــردا
نــةريَنىية(ســتوونى ٤ى خشــتةكة) .دةب ـىَ لــة ليَ ـ دانــةوةى ئــة بارودؤخــةدا ،ئــةو
ئةنةرانةى خوارةوة لةبةرضاو بطريد:
ئةلف :كةسى تووشبوو بة يَوة نرانةتاى بى ،لة سـةرةتاكانى حـةوتووى دووهـة
داية لة حالنيَـ دا ميكرِؤبةكـة لةنـةلَ باسـيلى "ابـرت" هاوبة ـى ديةجينـى(ديةجينـى
)Dيان هةية.
ب :ويَ دةض ـىَ كةســةكة ئــالوودة بــة ض ـلنكى ســاملؤنيَلاليى بــووبىَ كــة ديةجينــى
""Oكـــةيان لـــة نـــةلَ ســـاملؤنيَلالى ثـــارِا تـــايوى بى(ديةجينـــى  )Bو ســـاملؤنيَلالى
تايوى(ديةجينى )Dدا هاوبةش بىَ .دةبـىَ لـة حالنةتـةدا بكةوينـة بـِى سـاملؤنيَلالى
مؤريؤ ( .)S.typhi murium
ج :ويَ دةضــ ـىَ كةســــةكة توو ــــى ضــ ـلن لــــة ئاكــــامى باســــيلى
) pseudotuberculosis – (Malassez – Vignal type IIبىَ كة ئة ميكرِؤبة ديةجينى
Yersinia

""Oي لةنةلَ باسيلى " يَوة نرانةتاى بى"دا هاوبة ة.
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د :ويَ دةضىَ لة حالنةتنةليَكى دةنمةندا كةسـى تـووش بـوو بـة ضـلن لـة ئاكـامى
"ساملؤنيَلالى ثارِا تايوى بى"يةوة بىَ كة ديةجيَنى ""Hى نىية.
منوونةى ثيَن :
تاقيكـــارى ويـــدالنى كةسـ ـيَ لةنـــةلَ ديةجينـــى ""Hى سـ ـىَ ميكرِؤبـــى باســـيلى
"ابرت"(ديةجينى  ،)Dباسيلى ثارِا تايوى ئا و باسـيلى ثـارِا تـايوى بـىدا بـة نيسـبةت
بايةخةكةيةوة ئةريَنى و لةنةلَ ئةوانىتردا نةريَنىية(ستوونى ٥ى خشتةكة).
ئة حالنةتة لةو كةسانةدا دةبيندرىَ كة بة ظاكسةنى ئة سىَ باسيلة( )T.A.Bزياتر
لة سىَ مانط ثيَشؤةوة كوتراون .ئةنةر سةرجنتان دابيَتة ستوونى  ،٥تيؤى ديةتـةن
بة ديى ديةجينى " "aلة ئةوانىتر كةمؤ و تةنانـةت ويَ دةضـىَ لـة هيَنـديَ حالنـةتدا
نةريَنيب بىَ .هؤكة ى ئةوةية كة ميكرِؤبى سـاملؤنيَلالى ثـارِا تـايوى ئـا لـة رِوانطـةى
ديةجينيكةوة زؤر الوازة .ديارة زياتر لة مرؤظة بـة سالنداضـووةكاندا ئانلؤتينينـةكانى
" "Hبة هؤكارى جؤراوجؤرةوة ويَ دةضـىَ ئـةريَنى بـد ،بـة بـة بـىَ ئـةريَنى بـوونى
ئانلؤتينينةكانى " "Oبايةخيان نىية.
منوونةى ةش:
تاقيكـــارى ويـــدالنى نةخؤ ـ ـيَ لةنـــةلَ ديةجينـــةكانى " "Dو " "dبـــة نيســـبةت
بايةخةكةيةوة ئةريَنىية و لةنةلَ ديةجينـةكانى " "aو ""bش بـة رِيَـاةى  ١٠٠:١و
 ١:٢٠٠بةرِيش بوونة ئةريَنى ( ستوونى ٦ى خشتةكة).
دةكرىَ ئة حالنةتة بة جؤرةش ليَ بدةينةوة كة هةرضةند نةخؤش زياتر لة سـ َ
ى
مانط ثيَشؤةوة ظاكسةنى  T.A.Bكوتاوة ،بة
نرانةتا دةبىَ.

سةرةرِاى ئةوةش توو ـى نةخؤ ـى
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منوونةى حةوت:
وة مى تاقيكـارى ويـدالنى نةخؤ ـيَ لةنـةلَ ديةجينـى ""dدا بـة رِيَـاةى ١:٢٠٠
ئةريَنى و لةنةلَ ديةجينةكانىتردا نةريَنىية( سـتوونى ٧ى خشـتةكة) .لـة حالنةتـةدا
دةتوان بة ضوار يَوةى خوارةوة ليَكى بدةينةوة.
ئةلف :نةخؤش ضةنديد سالَ ثيَب ،بة ظاكسةنى  T.A.Bكوتراوة ،لة حالنيَ دا تةنيا
ديةتــةنى ديى " "dلــة س ـِِؤمةكةىدا دةميَنيَتــةوة كــة لــة ئاكــامى تايــةكى ناديــار،
رِيَاةكةى دةضيَتة سةرىَ.
ب :نةخؤش ضةنديد سـا َل ثـيَب ،نةخؤ ـى نرانـةتاى نرتـووةو ئيَسـتا لـة ئاكـامى
نةخؤ ينيَكى نادياردا ،تيؤى "دية "dيةكةى ضؤتة سةرىَ.
ج :وىَ دةضىَ لة حالنةتنةليَكى زؤر دةنمةندا كةسةكة توو ـى ضـلنكى سـاملؤنيَلال
بووبىَ كة ديةجينى ""Hى ميكرِؤبةكةى لة نةلَ ""dى باسـيلى "ابـرت"دا هاوبة ـة،
بة لة رِوانطةى ديةجينى ""Oةوة لـة نـةلَ يـةكؤىدا جيـاوازن .نـرينطؤيد رِيَطـاى
ناســينةوةى نةخؤ ــينةكة ،ضــاندنى ثيســايى و دةســت نيشــان كردنــى ميكرِؤبــى
ساملؤنيَلالكةيةتى.
د :ئةنةر نةخؤ ى تووشبوو بة نرانةتا ،لـة سـةرةتاى نةخؤ ـىيةكـةى يـان دواى
ئـةوةى كـة ديةتـةن بـة ديى ديةجينــى " "Oلـة سـِِؤمةكةىدا دةركـةوت ،دةرمــانى
كلؤرِامويَنيكؤلَ يان كؤرتيكؤسؤؤئيد يان هةر دووكيـان وةرنـرىَ ،ثيَشـطِى لـة ثةيـدا
بوونى ديةتةن بة ديى " "Oدةكا .ئة دةرمانانة بـة رِوالنـةت بـةر بـة ـى بوونـةوةى
ديةتةن بة ديى ديةجينـى " "Oدةنـرن و وة مةكـةش بـة ـيَوةية وةدةسـت دىَ.
دةبىَ لة جؤرة حالنةتانةدا دواى ضةند رِؤيان دووثاتى بكةينـةوةو ئةنـةر تـيؤى ""d
ضووة سةرىَ ،ئامايةيةكة بؤ ئةوة كـة كةسـةكة توو ـى نرانـةتا بـووة .ديـارة دةبـىَ
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ئــةوةمان لةبةرضــاو ب ـىَ كــة لــة خــالنى "ج"شدا ويَ دةض ـىَ تــيؤى ديةتــةن بــة ديى
ديةجينى " "dلة تاقيكارى دووبارةى ويدالَدا بايَتةوة سةرىَ.
لة ليَكؤلنينةوةيةكى بةربآلوى تاقيكارى ويدالَدا كة لةنيَوان سىَ نرووثة نـةخؤش لـة
اليةن دوكتور ثةناهىيةوة لة مة هةد ئةجنا دراوة ،ئة ئاكامانة وةدةست هاتوون.
سـةرةتا لــة تــةواوى نةخؤ ـةكاندا تاقيكــارى ويــدالَ بـة ـيَوةى خيَــراى ســةر ال
ئـةجنا دراو لـة كـاتى ئـةريَنى بـوونىدا ،بـة ـيَوازى تيـوب لـة تراوةكـانى  ١:٢٠تـا
 ١:٦٤٠تاقيكارى يةكـة دووثـات كراوةتـةوة .ئةنـةر تـيؤى سـِِؤمى نةخؤ ـةكة لـة
 ١:١٦٠لةســةرتر بــوو ،ئــةوة ئــةريَنىيــة و تراوةكــانى خــوارتريب دواى حةوتوويــة
دووثات بؤتةوة .لة رِوانطةى تةمـةنىيـةوة زيـاتر لـة تةمةنـةكانى  ٢٠تـا  ٣٠سـالنىدا
تاقيكارى ويدالَ ئةريَنى بوو.
نرووثى يةكة بريت لةو نةخؤ انةى كة توو ى نرانةتا و ـيَوة نرانـةتا ببـوون،
%٩٦/٧ى تاقيكــارى ويــدالَ لــة نيَــوان ئــة كةســانةدا ئــةريَنى و %٣/٣يــب نــةريَنى
رِانةيةندرا .لة يمارةيـة %٥٠/٦يـان توو ـى سـاملؤنيَلالى تـايوى %٣٣/٣ ،توو ـى
ساملؤنيَلالى ثارِا تايوى " %١١/٤ ،"Aتوو ى ثارِا تايوى " "Bو %١/٤يـب توو ـى
ثارِا تايوى " "Cبوون .لة  ٦٥حالنةتى تاقيكارى لة نرووثة نةخؤ انةدا دواى  ٥تا ٨
رِؤي دووثات بؤوة كة تيؤى ديةتةنى  ١٥حالنةتيان( )%٢٣هيض جياوازىيةكيان نةبوو،
بة لة  ٥٠حالنةت()%٧٧دا ضوونةسةرةوةيةكى نيَوان دوو تا ازدة بةرابةر بيندرا.
نرووثى دووهة نةخؤ ة "ياو"دارةكـانى غـةيرة سـاملؤنيَلاليى وة نةخؤ ـةكانى
تووش بوو بة مةالرِيا ،ضـلنكةكانى ميـشةرِؤ ،تـاى مالنتـا ،تؤكسـؤثالمسؤز ،ثـؤىل نوريـت،
باكؤيية جؤراجؤرةكانى غةيرة سـاملؤنيَلاليى ،ضـلنكةكانى رِيَـرِةوى زةرداو و ـيطلؤز
بوون كة لة دةرسةدى حالنةتة ئةريَنىيةكانى تاقيكارى ويدالَ لة نةخؤ انةدا %٢٠/٤
رِانةيةندراوةو لةنيَوان ئةوانةشدا دةرسةدى تووشبووان بة تاى مالنتـاى زيـاتر نيشـان
داوة .خــالنيَكى جيَــى ســةرن لــة نرووثــة نةخؤ ــانةدا ئةوةيــة كــة %٠/٩ى ئــة
نةخؤ انة ئانلؤتينينى ديى " "Oو لـة %٥/٧ى ئـة نةخؤ ـانةش ئـانلؤتينينى ديى
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" ،"Hلة دوووثـات بوونـةوةى تاقيكـارىيةكـةياندا ضـوار هيَنـدةى ديكـة تيؤةكـةيان
ضؤتة سةرىَ.
نرووثى سيَهة وة نرووثى ايةحتالَ بريتىية لةو كةسانةى كة نةخؤ ـىيـةكانى
وة  ،ثةستانى خويَد ،ئاليَريى ،بةرهةنط ،هةوكردنى بؤرِيىيـةكانى هةناسـة ،ئارِتريـت
رِؤماتؤئيد ،دةردة مِان ،ثشت ئيَشة و ئازارى جومطةكانيان هةية ،بىَ هـيض ثاسـاو َي
كةوتنةوة بةر هةلنسةنطاندن و تاوتوىَ كردنةوة .حالنةتة ئةريَنىيةكانى تاقيكارى ويدالَ
لــةنيَو ئــة كةســانةدا  %٩/٥رِانةيةنــدراوة ،بــة لــة هــيض حالنـةتيَ دا ضــوار بةرابــةر
ضوونةسةرى تيؤى ديةتةنى " "Oو يا " "Hلة نةخؤ انةدا نةبيندراوة.

باس كردن لة سةر تاقيكارى ويدالَ
ئةمرِؤكة لة و تة ثيَشكةوتووةكان بة هؤى لة خوارةوة بـوونى تـيؤى ئـانلؤتينينى
" "Oلــة نةخؤ ــةكاندا و لــة ســةرةوة بــوونى دةرســةدى نــةريَنى بــوونى نارِاســت،
تاقيكارى ويدالَ ئةجنا نادرىَ و بة جيَطاى ئـةو زيـاتر لـة ـيَوازةكانى بـاكؤيؤلؤييكى
ضاندنى منوونة يان يَوازى ئيمؤنؤ ـــ ئةنشميى ئةليشا( )ELISAكةلن وةردةنرن .هـةر
ضةند بة هؤى ئةنديَمي بوونى نرانةتا و لة سـةرةوة بـوونى تـيؤى ئـانلؤتينينى ""O
ئةريَنى بوونى نارِاست لة و تانى لة حالنى نة ةكردندا زؤر دةبيندرىَ ،بة ئيَسـتاش
تاقيكارى ويدالَ يةكيَ لة با ؤيد رِيَطاكانى دةست نيشان كردنى نةخؤ ـى نرانةتايـة
بة تايبةت كاتيَـ كـة تاقيكـارىيـة باكؤيؤلؤييكـةكان نـةريَنى ،بـة تـووشبـوون بـة
تايةكى دريَاخايةن لـة نـؤرِى َيـة .بايـةخى تاقيكـارى ويـدا َل كاتيَكـة كـة النـي كـة بـة
مةوداى ية تا دوو حةوتوو منوونةى سِِؤمةكةى ليَوةرنِىَ و هةر دوو منوونةكة لة
ية كاتدا تاقى بكريَنةوة .ئةنةر لة كاتةدا تيؤةكة سةركةوىَ( ديارة ضـوار بةرابـةر
يان زياتر) ،بةلنطةية لةسةر نةخؤ ىيةكة .ثيَويست بـة وةبِهيَنانةوةيـة كـة زؤر جـار
ويَ دةضىَ لة سةرةتاى نةخؤ ـىيةكـةدا بـة هـؤى كـةلن وةرنـرتد لـة ديةزينـدةكان،
سةنتيَشى ئانلؤتينينةكان رِاوةستىَ واتة ئانلؤتينينةكان ـى نةبنـةوة يـان تيؤةكـةى

د .پەرویزی پاکزاد

241

زؤر نيشان نـةدات .كـةوابوو نـةريَنى بـوونى تاقيكـارى ويـدالَ ،بـة مةبةسـتى نـةبوونى
نةخؤ ىيةكة نية.
زؤر جار ويَ دةضىَ ئانلؤتينةكانى دايكةكة ببيَتة هؤى ئةريَنى بـوونى

 anti – Hلـة

سـِِؤمى كؤرثــةكانى كــةمؤ لــة  ٦مــانط ،ئــة ديةتةنانــة لــة نرووثــى IgGن كــة ل ـة
ويَآل ةوة(جوت) تىَدةثةرِن ،بة بةو هؤيـةوة كـة  anti – Oلـة نرووثـى IgMة ،لـة
كــاتى ئــةريَنى بــوونى تــيؤى جيَــى متمانــة ،بةلنطةيــة لةســةر نةخؤ ــى نرانــةتا لــة
كؤرثةكةدا و anti – Hيب بة تةنيايى بايةخى نىية.
هةلنطرة ساغةكانى( )Carrierميكرِؤبى ساملؤنيَلال تاكوو ضةنديد سـالَ بـاكؤىيةكـة
لة زةرداو و رِؤؤلنةى ضـووكةياندا دةثـاريَشن و زيـاتر هـةلنطرانى سـاملؤنيَلال تـايوى لـة
خويَنةكةياندا ئانلؤتينينى ""Viيان هةية ،بة بة هؤى كةلن وةنـرتد لـة ديةجينـى
ثا وتة نةكراوى  )Crude(Viلة تاقيكارى ويدالَدا ،حالنةتة ئةريَنىيـة نارِاسـتةكانى زؤر
دةبيندريَد .ئةمرِؤكة ديةجينى ثا وتةكراوى " "Viلة ميكرِؤبى Citrobacter freundii
دةرديَند و بؤ تاقيكارى كةلنكى ليَ وةردةنرن .ديةجينى ""Viى ئة ميكرِؤبـة رِاسـت
وة ساملؤنيَلالى تايوى واية ،بة حالنةتة ئةريَنىية نارِاستةكانى لةنةلَ ئة ديةجينة
لة تاقيكارى ويدالَدا نابيندرىَ .بؤ ناسينى نوازةرةوة ساغةكان و ئةو نةخؤ انةى كـة
تايةكى دريَاخايةن و كتوثرِيان هةية ،بـة تاقيكـارى ويدالنةكـةيان نـةريَنىيـة ،دةبـىَ
ضاندنى منوونة لة ،مؤخى ئيَس  ،بة ى سةرةوةى رِؤؤلنةى ضـووكة ،خـويَنى مـةييوو
يــان دووثــات بوونــةوةى ضــاندنى ثيســايىيةكــةى لةســةر ناوضــة تايبةتــةكانى وة
Oxgallى بؤ بكرىَ تاكوو ميكرِؤبةكة جيا و دةناسرىَ.
ويَ دةضىَ لة تاقميَ لة نةخؤ ة تووشبووةكان بة نةخؤ ىية خؤبـةرنريىيـةكانى
وة ئارِتريت رِؤماتؤئيد ،تاقيكارى ويدالنةكةيان ئةريَنى بـىَ .سـةرةرِاى سـاملؤنيَلالكان
لةنةلَ تاقميَ لة باكؤىيةكان بؤ ويَنة ،برِؤسـيَلالكان ،ثاسـتؤرِالماكان ،ويويؤنـةكان و
تاقميَ ـ لــة ئانؤِؤباكؤياســةكان ،لــة بة ــى ديةجينــى ســؤماتيكى ""Oدا ثيَكهاتــةى
ديةجينى هاوبة يان هةية.
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تاقيكاريية سيَرِؤلؤذيي ةكانى دةست نيشان كردنى تاى مالَتا

108

ميكرِؤبةكانى برِؤسيَلال( )Brucellaلة مرؤظـدا نةخؤ ـيى تـاى مالنتـا 109ثيَـ ديَـند.
جيَطاى سةرةكى ئة ميكرِؤبانة لة ئاية ن بة تايبةت ما تةكاند( )Zoonosisو ئـايةلَ
توو ى بةراوي دةكا .مرؤظ زياتر لة رِيَطاى مةسـرةف كردنـى ـِةمةنى وة ـِى
نةكو و ،ثةنِ ،بةستةنى و سةر ِى ئالوودة ،يان ثيَوةندى رِاستةوخؤ لةنةلَ ئايةلنة
نةخؤ ةكان وةكوو وةرزيَران ،خاوةن ئاية ن و ضؤدارةكان ،بـةيتارةكان و كريَكـارانى
قةساب خانةكان كة رِاستةوخؤ لة ثيَوةندى لةنةلَ ئاية ن دان ،توو ى نةخؤ ى تـاى
مالنتا دةبـد .جؤرةكـانى ميكرِؤبـى برؤسـيَلال بـة ثيَـى کۆگتاى خانـةخويَ(
 ،)hostثؤلَ بةندى و ناوديَر كراون .سـةرةتا لـة سـالنى ١٨٨٦ىزايينـىدا ،برِؤسـيَلالى
ميَليتيَنسيس( )B.melitensisوة هؤكارى نةخؤ يى تاى مالنتا لة مرؤظدا رِانةيةنـدرا،
Reservoir

بــة دواتــر بــشن و تاقميَــ لــة رِةنــةزةكانى مــةرِيب وة سةرضــاوةى ميكــرِؤب،
ناســيَندران .تــا ئيَســتا سةرضــاوةى برِؤســيَلالى ئــابؤرِتؤس( ،)B. abortusمانطــا،
برِؤسـيَلالى ســويس( ،)B. suisبــةراز و كةلنــةكيَوى بــاكوور ،برِؤسـيَلالى كــانيس (
 ،)canisســةط ،برِؤســيَلالى ئــؤويس( ،)B. ovisمــةرِ و برِؤســيَلالى نيَئؤتؤمــا(

B.
B.

 ) neotomaeلة مشكى كيَـوىدا ناسـراون .جـؤرى نةخؤ ـييـةكانى ئـة ميكرِؤبـة بـؤ
مرؤظـ بريت لة :برِؤسيَلالى ئابؤرِتؤس ،برِؤسيَلالى ميَليتيَنسيس ،برِؤسيَلالى سـوئيس
و برِؤسيَلالى كانيس .تـا ئيَسـتا رِاثؤرِتيَـ لـة نةخؤ ـىهيَنـةرى برِؤسـيَلالى ئـؤويس و
برِؤسيَلالى نيَئؤتؤما لة مرؤظدا نةدراوة .نيشانة كلينيكالنةكانى نةخؤ يى تاى مالنتا لـة
ثلــةى يةكــة دا زيان ـةكان و ئــازارى ئيَس ـ و جومطــةكان و دواى ئــةويب تيَ ـ ضــوونة
 : 108ئــة بابةتــة بــة هاوكــا رى ئاغــاى دوكتــور ئيســماعيلى زةوقــى ،ســةرؤكى بة ــى "بروســلوز"ى دامــةزراوةى
"حصار "ى رِازى نووسراوة.
109

 :ت مالت :تاى مالنتا ،حةمةى مالنتا/مالنتة ،نةخؤ ى برِؤسيَلال ،كة بـة هـؤى ميكرِؤبـى برِؤسـيَلالوة ثيَـ دىَ .لـة

فارسىدا بة نيَوانةش هـاتووة :١ :تـ مواج(يـاوى ـةثؤالوى)" :٢ ،تـ مديؤانـةاى" ضـونكة لـة ليَوارةكـانى دةريـاى
مةديؤانة(حبرالرو ) بآلوبؤتةوة بةو ناوةش بةناوبانطة :٣ .مليتوكوكسى(ت مليتوكوكسى) :٤ .بروسلوز .و.
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دةمار(عصبى)يةكانة .لة ئيَـراندا هؤكـارى زيـاترى حالنةتـةكانى تـاى مالنتـا ،ميكرِؤبـى
برِؤسيَلالي ميَليتيَنسيسة.
با ؤيد رِيَطاى دةست نيشان كردنـى نةخؤ ـيى تـاى مالنتـا بريتـىيـة لـة :ضـاندنى
خويَد ،مؤخى ئيَس  ،لةى ميَشكى ـــ نؤخـاعى ،ـلةى جومطـةيى و زؤر منوونةنـةىل
ديكة و جياكردنةوةى ميكرِؤبى برِؤسيَلالية .دةبىَ ضاندنى خويَد لةو كاتةدا كة تايةكـة
بــةرزة ئــةجنا بـدرىَ ،بــة لــة دواى نــةمانى تايةكــةش دةكــرىَ ضــاندنى بــؤ بكــرىَ.
بةداخةوة هةميشة ضاندنى منوونـة( )Sampleو جياكردنـةوةى ميكرِؤبـى برِؤسـيَلال بـة
تايبةت لـة حالنةتـة دريَاخايةنـةكانى نةخؤ ـىيةكـةدا سـةركةوتوو نـةبووةو هـةر بـة
هؤيةوة رِيَكخراوى تةندروستيى جيهـانى بـؤ دةسـت نيشـان كـردن و ناسـينةوةى ئـة
نةخؤ ىية ،ئـة ثيَـن تاقيكـارييـة سـيَرِؤلؤجىيـة سـتاندارةى خـوارةوةى ثيَشـنيار
كردوة:
ئةلف :تاقيكارى رِؤز بيَنطالَ( .)Rose Bengal
ب :تاقيكــارى س ـيَرِؤ ئانلؤتيناســيؤنى تيــوبى يــان رِايــت(
.)Wright

Seroagglutination or

ج :تاقيكارى  ٢ــ ميَركاثيَتؤ ئيَتانؤل ــ رِايت ( .)2ME – Wright
د :تاقيكارى تةواوكةرى ثايةدار( .)Complement fixation
ه :تاقيكارى ئةنتى نلؤبؤل يان كـؤمبيش ـــ رِايـت (
.)Wright

– Antiglobulin or Coombs

نةخؤ يى تاى مالنتا لة رِوانطةى كلينيكىيةوة بة سىَ يَوةى توند( ،)Acuteنيـوة
توند( )Subacuteو دريَاخايةن( )Chronicدةبيندرىَ كـة لـة دةرمـان كـردندا ،مـاوةى
زةمةنى تووشبوونةكةى لةنيَوان  ٣تا  ١٢مانط دريَاة دةكيَشىَ .زياتر لة %٨٠ى ئةو
نةخؤ انةى كة بة ديةزيندة لةبارةكان دةرمـان دةكـريَد بـة تـةواوى ضـا دةبنـةوة،
بة لة هيَنديَ حالنةتيبدا نةرِانةوة( )Relapseو فؤرِمى دريَاخايـةنى نةخؤ ـىيةكـة
دةبيندرىَ.
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كاردانةوةى بةرنريى ديى ميكرِؤبةكانى برِؤسيَلال بة دوو ـيَوةى بـةرنريى خانـةيى
يــان ثــؤ وةدواخســتنى جــؤرى حةساســيةت( )Delayed type hypersensitivityو
بةرنريى هيَمؤرِالَ بة يَوةى ى بوونةوةى ديةتةن بة ديى ديةجينة رِووكارىيةكانة.
لة اليةكىترةوة جاريَ ئالوودةبوون و تووشبوون بة نةخؤ يى تاى مالنتا ،نابيَتة هؤى
ثاريَشراوى يةكجارةكى .وة دانةوةى ديةتـةن ديى ميكرِؤبـى برِؤسـيَلال بريتـىيـة لـة:
 IgA ،IgG ،IgMو رِادةيةكى زؤر كةمى IgEيشـة .نرينطيـى و بايـةخى ضوونةسـةرى
 IgMو  IgGلة نةخؤ ىيةدا زؤر دةميَكة ناسراوة ،بة بايةخى ضوونةسةرى
لــة دةســت نيشــان كــردن و ناســينةوةى تــاى مالنتــا و نةرِانــةوةى و هــةروةها وةكــوو
IgA

ديةتـــةنيَكى قـــةثاتكـــةر( ،)Blockingئةمرِؤكـــة هاتؤتـــة بـــةرباس و ليَـــدوان .لـــة
نةخؤ ييةشدا وة نةخؤ ىيةكانى ديكة ،لة كؤتايى حةوتووى يةكة يان سةرةتاى
حةوتووى دووهةمى قؤناغى تـووشبوونةكـة ،سـةرةتا وردة وردة ئـانلؤتينينى IgMى
تايبةتى لة سِِؤمةكةدا دةردةكةوىَ و رِيَاةكةى لة رِؤيى  ١٣تا  ٢١دةناتة ئةوثةرِى
خـــؤى .لـــة ســـةرةتاى ئـــة قؤناغـــةدا ،تاقيكـــارى  – 2MEى رِايـــت ،نيَطـــةتي و
تاقيكارىيةكانىتر ثؤزيَتي دةبد .دواتر ى بوونـةوةى ئـانلؤتينينى IgGى تايبـةتى
( IgG1و  )IgG2لة رِؤيى  ١٤تا  ٢١نةخؤ ىيةكة سةرهةلندةدا و دواى ضةند حـةوتوو
تيؤةكةى لة IgMيـب زيـا تر دةبـىَ .لـة كؤتـايى ئـة قؤناغـةدا تـةواوى تاقيكـارىيـة
سيَرِؤلؤيىيةكانى دةست نيشان كردنى تاى مالنتا ثؤزيَتي دةبد .ديارة لـة حـةوتووى
ضوارة تا هة تةمى قؤناغى تووشبوونى نةخؤ ىيةكة ،تيؤى ديةتةنى  IgGدةناتة
ئةوثــةرِى خــؤى و ئةنــةر دةرمــانى ديةزينــدةى لــةبارى ثــىَبــدرىَ ،تــيؤى IgGى
دادةبةزىَ ،بة تيؤى  IgMويَ دةضىَ لة  ٦مـانط تـاكوو  ٢سـالَ دةوا بيَنـىَ و بـة
يَوةيةكى ئاسايى هـةر  ٣مـانط تراويَكـى دابـةزىَ .دةبـىَ لـة جـؤرة حالنةتانـةدا بـؤ
زانيارى لة بارودؤخى نةخؤش و كاريطةرى دةرمانةكة ،تيؤى ديةتـةنى ديى برِؤسـيَلال
لة ظةترِس (نقاهت) و دواى دةرمانةكة لةنةلَ قؤناغى تووشبوونةكـة بـةراورد بكـريَد.
ئةنـــةر تـــيؤى ديةتـــةن دابـــةزىَ ،بـــة نيشـــانةى كاريطـــةرى ئـــةريَنى دةرمانةكـــة و
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دامركانةوةى نةخؤ ىيةكةية .ئيَستا ئةنةربيَتوو دةرمانى لةبارى ثـىَ نـةدرىَ يـان بـة
يَوةى ناتةواو ثيَى بـدرىَ ،نـةخؤش دةضـيَتة قؤنـاغى دريَاخايـةن كـة لـة حالنةتـةدا
تيؤى ئةريَنى سِِؤمةكة زياتر ثيَوةندى بة ديةتةنى IgGيةوةية.
ئةو كةسانةى كة بة هـؤى ثيشـةكةيانةوة بـةردةوا لـة ثيَوةنـدى لةنـةلَ ميكرِؤبـى
برِؤسيَلال يان ظاكسةنةكةى( )S.19دان ،وةكـوو بـةيتارةكان ،ضـؤدار و ئايةلنـدارةكان و
كريَكارى قةساخبانةكان ،بةردةوا سيسـتمى بـةرنريىيةكـةيان دةوروويىَ و ديةتـةنى
ديى ئة ميكرِؤبة لة سِِؤمةكةياندا زيـاتر لـة نرووثـى IgGيـة .تـيؤى سـِِؤمى ئـة
كةســانة دةناتــة  ١:٣٢٠و هةنــدىَ جــاريب زيــاتر ،بــة نيشــانة كلينيكــىيــةكانى
نةخؤ ىيةكةيان تيَدا نابيندرىَ .ويَ دةضىَ ئة كؤمةلنة كةسانة ،بةرنرىيةكى رِيَاةيى
بة نيسبةت نةخؤ يى تاى مالنتاوة وةدةست ديَند .كةوابوو لة تاى مالنتـاى ثيشـةيىدا
بة هؤى ثيَوةندى بةردةوا لةنةلَ ديةجينى برِؤسيَلال ،تاقيكـارىيـة سـِِؤلؤجىيـةكان
بايــةخيَكى ئــةوتؤيان نيــة .خيَراتــريد يةكــة تاقيكــارى س ـيَرِؤلؤيى بــؤ ناســينةوةى
نةخؤ يى تاى مالنتا ،بة ناوى رِؤز بيَنطالنة .ئة تاقيكارىيـة بـة ثيَـى ئانلؤتيناسـيؤنى
رِاستةوخؤية و لة مـاوةى ضـةند خولـة دا دةكـرىَ سـِِؤمة ئـةريَنى لـة نـةريَنىيـةكان
دةست نيشان و جيا بكةينةوة .دواية دةكرىَ بة تاقيكارى سيَرِؤئانلؤتيناسيؤنى تيوبى
يان رِايت ،تيؤى ديةتةنى ديى برِؤسيَلالكة دياري بكةيد .تاقيكارىيةكانى رِؤز بيَنطـالَ
و رِايت زووتر لة تاقيكارىية سيَرؤلؤيىيةكانى ديكة لة نةخؤ يى تـاى مالنتـادا ئـةريَنى
دةبد و زياترى ئانلؤتينينةكانى  IgMو  IgGدةست نيشان دةكريَد.
ى بـؤ ديـارى كردنـى
تاقيكارى رِايـت بـة ثيَـى ئانلؤتيناسـيؤنى رِاسـتةوخؤية و دةبـ َ
نرووثى ديةتةن لة ماددة بووييَنةرةوةكانى وة  (2-ME) 2- Mercaptoethanolيـان
) 1,4-Dithiothreitol (DTTكــةلن وةرنــِىَ .ئةنــةر بــة خةســتىيــةكى ديــاري كــراو
سِِؤ لةنةلَ ئة ماددانة تيَكةلَ بكةيد ،دةبيَتة هؤى ى بوونةوةى  IgMبـة هـيض
زيانيَـ بــة  IgGنانةيــةنىَ (تــةواوى نرووثــةكانى ئيمؤنؤنلؤبــؤل لــة خةســتايى زؤرى
ماددة بووييَنةرةوةكاندا ،ى دةبنةوة) .كةوابوو دةكرىَ بة كةلن وةرنرتد لة مـاددة
بووييَنةرةوةكان لة تاقيكارى رِايتدا ،نرووثى ديةتةن ديارى بكةيد .لة كؤتايىيةكانى
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قۆناەی توندى نةخؤ يى تـاى مالنتـادا ،رِيَـاةى هـةر دوو نرووثـى  IgMو  IgGلـة
سـةريَيـة(ديارة رِيَـاةى  IgGبـةرزترة) .با ـؤيد رِيَطـاى دةسـت نيشـان كردنـى تـاى
مالنتــاى ئــةكتي لةنــةلَ ثاســي دا ،تاقيكــارى  2MEــــ ى رِايتــة كــة لــة تــاى مالنتــاى
ئةكتي دا بة هؤى بوونى IgGيةوة ،ئة تاقيكارىية ئةريَنى دةردةضىَ ،بة لـة تـاى
مالنتاى ثاسي دا ،بة هؤى بوونى IgMةوة ،نةريَنى دةردةضىَ .لة قؤناغةكانى كؤتـايى
بارودؤخى توند و نيوة توندى نةخؤ ىيةكةدا ،نشي بة زؤربةى ئـةو ئانلؤتينينـةى لـة
سِِؤمى نةخؤ ةكة داية لة نرووثى IgGية و تةقريبةن رِادةى  IgMكةمـة .ديـارة لـة
قؤناغى دريَاخايةنى نةخؤ ىيةكةدا ئانلؤتينينى  IgMنابيندرىَ و تةواوى ئانلؤتينينى
هةبووى ديى تاى مالنتا لة نرووثـى  IgGو IgAيـة .ويَ دةضـىَ لـة حالنـةتنـةليَكى زؤر
دةنمةندا ئانلؤتينينى  IgMلة بارودؤخى دريَاخايةنى نةخؤ ىيةكـة تـاكوو ماوةيـة
لة سِِؤمةكةدا مبيَنيَتةوة .لـة قؤنـاغى دريَاخايـةن و نةرِانـةوةى نةخؤ ـىيةكـةشدا،
ديةتةنةكانى ديى تاى مالنتا كة توانايى ئانلؤتيناسيؤنيان نيية لـة سـِِؤمةكةدا ثةيـدا
دةبــد .ئــة ديةتةنانــة كــة لــة نرووثــى (IgGزيــاتر  IgG3و  )IgG4و IgAن بــةناو بــة
ديةتةنى بلؤكةر( )Blocking antibodyيـان ناتـةواو( )Incompleteنـاوديَر كـراون .بـؤ
دةســت نيشــان كردنــى ئــة ضة ــنة ديةتةنانــة لــة جــؤرة حالنةتانــةدا ،لــة دية
نامـــانلؤبؤلينى مرؤيـــى (Polyspecificديى تـــةواوى نرووثـــة ئيمؤنؤنلؤبؤلينـــةكان و
ى لـة تاقيكـارى
ثارضةكانى كؤمثلمـان) كـة بـةناو ثيَـى دةلنـيَد سـِِؤمى كـؤمبيش ،دةبـ َ
تةواوكةرى ثايةدار يان ئێالیزا كةلن وةرنِىَ .دةبىَ بؤ ثشت رِاسـت كردنـةوةى ئـة
نرووثـة ديةتةنانــة لـة سـِِؤمى نةخؤ ــةكة لـة ـيَوازى هيَــدىدا بـة تيــوبى يةكــةمى
تاقيكارىيةكة دلنؤثيَـ سـِِؤمى كـؤنؤِؤلنى ثـىَ زيـاد بكـةيد و لـة  ٣٧ثلـةى سـةدىدا
داينيَد .ئةنةر سِِؤمى ئةريَنى نةتوانىَ ديةجينةكة ئانلؤتينة بكا ،بة نيشانةى بـوونى
ديةتةنى بلؤ لة سِِؤمى نةخؤ ةكة داية .زؤر جار بة هؤى دياردةى ناوضةيى ثرؤ ـــ
زوون()Pro – Zoneةوة ،ويَ دةضــىَ تاقيكــارى رِايــت لــة خةســتايىيــة زؤرةكــانى
سِِؤمةكةدا نةريَنى يان تيؤيَكى رِاستةقينة ئا كرا نةبىَ .دةبىَ لـةوةها بارودؤخيَـ دا

د .پەرویزی پاکزاد

247

سِِؤمةكة تراوتر بكريَتةوةو ئةوكات تاقيكارى رِايت ئةجنا بدرىَ .ئةو كةسانةى كة لة
رِابردوودا ،لة نـةلَ بـوون يـان نـةبوونى نيشـانة كلينيكالنـةكان()Inactive subclinical
توو ى تاى مالنتا بوون ،ويَ دةضىَ تـاكوو ماوةيـةكى دريَـا تـةنيا تـيؤى IgMةكـةيان
ئةريَنى بىَ .ئة بارودؤخة بة ماناى بوونى ضلنكيَكى برِؤسيَلاليى نية لةو كةسةدا.
يةكيَ لةو ئاريشانةى نةخؤ يى تاى مالنتا دواى ضارةسةر ،نةرِانةوةى نةخؤ يى و
نيشانة كلينيكالنةكان بة دواى نشي ية يان ضةنديد مـانط دواى ضـا بوونةوةيـة .و َ
ي
دةضىَ لة جؤرة حالنةتانةدا بة تاقيكارييةكانى سيَرِؤئانلؤتيناسيؤنى رِايت و  2MEـــ
ى رِايــت ،بةرزبوونــةوةى تــيؤى ديةتــةن نةبينــدرىَ ،بــة با ــؤيد و رِاســتتــريد
تاقيكارىيةكان بؤ دةست نيشان كردنى يةكجارةكى نةرِانةوةى نةخؤ ى بريتىية لـة:
تاقيكارى كؤمبيش ـــ رِايـت ،تةواوكـةرى ثايـةدار و لـة كـاتى رِةخسـاندا ئةنـدازةنرتنى
رِيَــاةى  IgGيــان IgAى ديى تــاى مالنتــا بــة ـيَوازى ئێالیتتزایە كــة لــة تــةواوى ئــة
تاقيكارىيانةدا ،ضوونةسةرى تيؤةكة لـة بـةراورد لةنـةلَ سـةردةمى ضـا بوونـةوةدا
نيشان دةدات .هةر ضةند لة قؤناغى نةرِانةوةى نةخؤ ـيى تـاى مالنتـادا ،لـة رِوانطـةى
رِيَســاو ياســاكانى ئيمؤنؤلــؤجىيــةوة دةب ـىَ ضــوونة ســةرى تــيؤى ئــانلؤتينينى IgM
ببيندرىَ ،بة هةميشة لة تةواوى ئـة نرووثةكـة نةخؤ ـانةدا نابينـدرىَ .سـةرةرِاى
ئةوةش ضاندنى منوونةكان بؤ جياكردنةوةى بةكؤیاى برِؤسيَلال ،لة قؤناغى نةرِانةوةو
دريَاخايةنى نةخؤ ىيةكةدا بة زؤرى نةريَنىية.

شيَوازى ئةجنامدانى تاقيكارى رِؤز بيَنطالَ
Rose Bengal Plate Test

لــة سةرضــاوة جؤراوجؤرةكــاندا رِؤز بيَنطــالَ ئــة ناوانة ــى ث ـىَدةلن ـيَد يــانى بــة
ناوانةش هاتووة وة  ،تيَستى رِؤز بيَنطالنى ثلـةيت ،كـارد تيَسـت( ،)Card testتيَسـتى
خيَــرا( )Rapid testو ...هتــد .ديةجينــى رِؤز بيَنطــالَ بــة رِةنطــى ســوورى مةيلــةو
سوورِةتى و بة ناوةندى تر ى كة يةكسـانة لةنـةلَ  PH = 5% ± 3.6و بـة دوا رِةنطـى
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 ،%٨لة " كلنى"ية لووسة()Smoothكانى برِؤسيَلالى ئـابؤرتؤس" ،سـوية"110ى ٩٩
يان  ١٩كة فاكتةرنةليَكى ديةجينى هاوبة يان لةنةلَ "سـوية"كانىتـرى برِؤسـيَلالدا
هةية ،بة ثيَى يَوازى ستاندارى نيَونةتةوةيى لة دامةزراوةى رِازى و لة ييَر ضاوةديَرى
دوكتور ئيسماعيلى زةوقى لة ئيَراندا دروست دةكريَد .ئة ديةجينة بؤ يةكة دةسـت
نيشــان كــردن لــة ثرِؤنرامـى كــؤنؤِؤلَ و بنوِكردنــى برِؤسـيَلالدا بــةكار دةبــرىَ .دةب ـىَ
ديةجينى رِؤز بيَنطالَ بة دوور لة تيش و لة سةالجةيةكى  ٤ثلةى سةدىدا هةلنطِىَ و
تا ئةوة كاتةى لـة خؤيـةوة نةمـةييوة ،بـؤ كـةلن لـيَ وةرنـرتد دةبـىَ .دةبـىَ بـةر لـة
ئةجنا دانى تاقيكارىيةكة ،سةرةتا ديةجينى رِؤز بيَنطـالَ و سـِِؤمةكة لـة سـةالجةكة
دةريَن و بؤ ماوةى  ٢٠تا  ٣٠خوولة لةنيَو تاقيطاكةدا داندرىَ تا دةناتـة نـةرماى
تاقيطاكــة .دوايــة دلنؤثيَ ـ بــة ئةنــدازةى  ٠/٠٣ميلــىلــيؤ س ـِِؤ لــة نشي ـ دلنؤثيَ ـ
ديةجينةكة لة سةر وو ةية يان هةر تيَكى ديكةى غةيرة قاقةز بـىَ ،رِؤ بكـةيد و
بة ميلة داريَكى ناس يان ثالسـتيكى ئـةو دوو دلنؤثـة تيَـ وةردةيـد تـا جـوان ئاويَتـة
دةبد .دواية دةبىَ ئةوثةرِةكةى بؤ مـاوةى  ٤خولـة بـيجـوولنيَن و ئـة بةراوبـةرى
ثىَبكةيد و لة بةر رِووناكايىية ضاوى ليَبكةيد و بشان ئايا ئانلؤتينة بـووة يـان نـا.
ئةنةر دانةر دانةر و جيا لة يةكؤى بوون ئةوة ثؤزيَتيظة و ئةنةريب هةروا بة ية جـؤر
و بـىَنــؤرِان بــوو ،ئــةوة نيَطةتيظــة .لــة تاقيكــارى رِؤز بيَنطــالَدا ــتيَكى جيَــى نومــان
نابيندرىَ و ئاكامةكة يان ئةريَنىية يان نةريَنى.

تىَبينى ية :
نــابىَ ديةجينــى رِؤز بيَنطــالنى دامــةزراوةى رِازى تــراو بكةينــةوة .لــة كــاتى تــراو
كردنةوةدا ،تايبةمتةندىيـة ديةجينـىيـةكانى وة يمـارةى زةرِرِاتـى ميكرِؤبـى PH ،و

 : 110سوية(سوش) :ميكرِؤبيَ كة ميكرِؤبىترى ىلَثةيدا دةبىَ " .لغت نامة دهخدا" .و.
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ئةليكؤِؤليتةكانى دةنؤرِيَد و وة مـة ئـةريَنى يـان نـةريَنىيـة نارِاسـتةكانى كـة لةنـةلَ
بارودؤخى كلينيكالنى نةخؤ ةكة هاوئاهةنط نية ،ثيَ ديَنىَ.
تىَبينى دوو :نابىَ لة ديةجينى رِؤز بيَنطالَ بؤ يَوازى تيوبةكان كةلن وةرنريد.
تىَبينى سىَ :نابىَ ديةجينى رِؤز بيَنطالَ ،ببيَتة بةفر واتة بيبةستىَ.

شيَوازى ئةجنامدانى تاقيكارى سيَرِؤ ئاطلؤتيناسيؤن يان رِايت
تاقيكارى رِايت هةر وة تاقيكارى ويدالَ بة دوو ـيَوازى خيَـرا و كـري لةسـةر ال و
هيَــدى و لةســةرةخؤ لــة تيــوبدا ئــةجنامى دةدةن .ـيَوازى تراوكردنــةوةى سـِِؤ و
زيادكردنى ديةجينى برِؤسيَلال هةر وة تاقيكارى ويدالَ واية .لة يَوازى لةسةرةخؤى
تيوبدا ،ئةو تراوة لة ديةجينى برِؤسيَلالية كة بة سـِِؤمةكةوة زيـاد كـراوة لـة اليـةن
دامــةزراوةى دروســتكةرةكةيــةوة لــة كاتالؤنى(برو ــور) ديةجينةكــةىدا نووســراوة.
ضـــونكة ميكرِؤبـــةكانى برِؤسـ ـيَلالى ئـــابؤرتؤس ،ســـويس و ميَليتيَنســـيس ثيَكـــةوة
ديةج نةليَكى هاوبة يان هةية ،كةوابوو بؤ تاقيكـارى رِايـت زيـاتر وة ديةجـ لـة
"كلنى"ية لووسةكانى ميكرِؤبى برِؤسـيَلالى ئابؤرتؤسـى "سـوية"ى  ٩٩يـان  ١٩يـان
ميَليتيَنســيس كــةلن وةردةنــرن .بــة ئةنــةر نةخؤ ــىيةكــة لــة ئاكــامى برِؤسـيَلالى
كانيس()B. canisةوة بىَ ،دةبىَ لة تةنى(جر ) هةر ئـةو ميكرِؤبـة بـؤ دةسـت نيشـان
كردنى ئة نةخؤ ىية كةلن وةرنِىَ ،ضونكة لةنةلَ ديةجينى برِؤسـيَلالكانى ديكـةدا
هاوبةش ن  .ميكرِؤبةكانى برِؤسيَلال ديةجينى فالجيلى ""Hيان نية و تـةنيا خـاوةنى
ديةجينى سؤماتيكد .لة يَوازى تيـوبى تاقيكـارى رِايـت دواى زيـاد كردنـى سـِِؤ و
ديةجينةكة دةبىَ تيوبةكان بؤ ماوةى  ٢٤تـا  ٤٨كـات يميَـر لـة ئينكؤبـاتيَريَكى ٣٧
ثلةى سةدىدا هةلنطريد و دواتر ئاكامى تيوبةكان بة ثيَى ئةو يَوةى كة لـة تاقيكـارى
ويدالَدا باس كرا ،وةخويَند .ليَكؤلنينةوةكانى دوكتور نةزةرى نيشـانى داوة ئةنـةر بـؤ
تراو كردنةوةى سِِؤمى نةخؤ ةكة ،بة ئاو و خويَى  %٥تراوى بكةينـةوة ،ويَ دةضـىَ
ثيَشطِى لة دياردةى ناوضةيى بكات .بؤ ثيَشطِى لة ئالوودةبوونى ديةج  ،رِيَـاةى
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%٠/٥ى ثىَ زياد دةكةيد .يَوةى خويَندنةوةى وة مةكانى يَوازى ال و تيوب لـة
تاقيكارىيةدا بة تةواوى وة تاقيكارى ويدالَ واية.

شيَوازى ئةجنامدانى تاقيكارى كؤمبز تت رِايت
Antiglobulin or Coombs – Wright test

ئــة تاقيكــارييــة بــؤ دةســت نيشــان كردنــى ديةتةنــة ناتــةواو( )Incompleteيــان
بلؤكــةكراوةكان( ،)Blockingبــة تايبــةت لــة حالنةتــةكانى نةرِان ـةوةى برِؤس ـيَلال يــان
قؤناغى دريَاخايةنىيةتى.
 :١سةرةتا تاقيكارى رِايتى ئاسايى لة تيوبدا بة ثيَى ئةو يَوةى كة نوترا زؤر بة
يَوةيةكى تةواو ئةجنامى بدةن و ئاكامةكان ياددا ت بكةن.
 :٢دواتر تيوبةكان بة خيَرايى  ٢٠٠٠دةور لة خولةكيَ دا بؤ ماوةى  ١٥خولة لة
س ـةنؤيويؤجى ب ـدةن و تانشــينةكةيان جيــا بكةنــةوةو دوايــة س ـىَ جــار بــة س ـِِؤمى
فيشيؤلؤيى بيشؤن.
 :٣دواى لة سةنؤيويؤي دان ،سِِؤمى فيشيؤلـؤيى سـةرووى تانشـينةكة فـرِىَ دةنـة
الوةو دواي دلنؤثيشى بة كلينيَكسيَ خاويَد بكةنةوة .دواية بة تانشينى هـةر كـا لـة
تيوبةكان دلنؤثيَ سـِِؤمى دية نلؤبـؤلينى مرؤيـى (Polyspecificسـِِؤمى كـؤمبيش)ى
ثىَ زياد بكةن و تيوبةكان جبوولنيَند.
 :٤تيوبةكان بؤ ماوةى نيو تا ية كات يميَر خبةنة نيَـو ئينكؤبـاتيَريَكى  ٣٧ثلـةى
سةدىيةوة.
 :٥تيوبةكان بـة خيَرايـى  ٢٠٠٠دةور لـة خولـةكيَ دا بـؤ مـاوةى  ١٥خولـة لـة
سةنؤيويؤج بدةن.
 :٦بة ليَدانى ثتةيةكى هيَواش بة بنكى تيوبةكان ئاكامةكة تاوتوىَ و دواي تـيؤى
تيوبيَ كة ئانلؤتيناسيؤنى تيَدا بيندرا ،رِابطةيةند.
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شيَوازى ئةجنامدانى تاقيكارى رِايتى سةنرتيفيوذ
ـيَوازى رِايتــى سـةنؤيويوي لــة اليــةن دوكتـور نــةزةرى و هاوكارةكـانى لـة كــةرتى
ئيمؤنؤلؤيى كؤليَاى ثشيشكيى زانكؤى علوومى ثشيشكى تارانـةوة ثيَشـنيار كـراوة .بـؤ
ئةجنا دانى ئة تاقيكاريية ،سِِؤمةكة بة ثيَى يَوازى ئاسايى رِايـت لـة تيوبـةكاندا
تراو دةكةنةوةو ديةجينى برِؤسيَلاليان ثـىَ زيـاد دةكـةن و دةسـت بـةجىَ بـة خيَرايـى
 ٢٥٠٠دةور لــة خولــةكيَ دا بــؤ مــاوةى  ١٠خولــة لــة ســةنؤيويوجى دةدةن و
وة مةكان ياددا ت دةكريَد .بة يَوازة بة زؤرى دياردةى ناوضةييب لةنيَو دةضىَ.

دةست نيشان كردنى دذةتةنى دذى برِؤسيَلال يان تاقيكارى
2ME – Wright test
ئة تاقيكاريية دواى ثؤزيَتي بوونى تاقيكارى رِايت ئةجنا دةدرىَ تاكوو نرووثى
ديةتةن دةست نيشان بكرىَ .بة تاقيكـارىيـة ،نـةردةكانى IgMى سـِِؤمةكة لـةنيَو
دةضد ،بة  IgGو  IgAبة نيسبةت ماددة بووييَنةرةوةكان لة نيَو ئةو خةستايىيةى
كــة كــةلنكى ل ـيَ وةردةنــِىَ ،خــؤرِانرة .مــاددة بووييَنــةرةوةكان ،ثيَوةن ـدىي ـة دوو
ســولويديىي ـةكان( )-S-S-بــة ـيَوةى  ،–SHلــةنيَوان زجنــِة قــورس و ســووكةكانى
ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكاندا دةكاتةوة .نرينطؤيد بةكارهيَنانى ئة تاقيكاريية ،بـؤ دةسـت
نيشان كردنى جيابوونةوةى نيَوان تاى مالنتاى ئةكتي و ثاسي لـة كةسـيَ دا كـة بـة
رِوالنــةت نيشــانة كلينيكالنــةكانى نةخؤ ــىيةكــةى هةيــة ،بــة ضــاندنى خــويَد يــان
منوونةكانىتر ،بة دوور لة ميكرِؤبـى برِسـيَلالية و تـيؤى تاقيكـارى رِايتةكة ـى نشمـة.
هةروةها بة ئةجنا دانى ئة تاقيكارييـة دةكـرىَ كاريطـةرى ديةزيندةيـةكى لـةبار لـة
ضارةسةكردنى ئة نةخؤ ىيةدا تاوتوىَ و هةلَ سةنطيَن .
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نِاوة ثيَويستةكان:
 :١نــِاوةى تــامثؤن()Bufferى فؤفســواتى خــويَ

= 7.2111

 PBSبــة نــاوةرِؤكى

٠/١ى مــوالرى ٢ــــ ميَركــاثتؤ ئيَتــانؤل( )2-MEيــان تــامثؤنى فؤســواتى خــويَ بــة
نــاوةرِؤكى ٠/٠٠٥ى مــوالرى  ١و  ٤ــــ دى تيــؤتر ئيتــؤل ( .)DTTضــونكة 2-ME
بؤنيَكى ناخؤ ى ىلَدىَ دةبىَ لة بد هةواكيَب()Hoodدا كار بكةيد ،كـةوابوو ئةنـةر لـة
تاقيطةدا هـةواكيَب نـةبوو دةكـرىَ لـة DTTكـةلن وةرنـريد .وابا ـؤة تـامثؤنى ٢ـــ
ميَركاثتؤ ئيَتانؤل لة رِؤيى تاقيكارىيةكـةدا ئامـادة بكـرىَ و سةرةكة ـى قـايم بكـةيد
تاكوو نةبيَتة هةلنم و ثاسي نةبىَ.
 :٢ديةجينــى برِؤس ـيَلال .دةب ـىَ ديةج ـ  ،س ـِِؤ و ئــةو نِاوانــةى كــة ب ـؤ ئــة
تاقيكارىية كةلنكيان ليَ وةردةنريد "فنب"يان لةنةلَ نةبىَ ،ضونكة "فنـب" ثيَشـطِى
لة كارى ماددة بووييَنـةرةوةكان (٢ـــ ميَركـاثتؤ ئيَتـانؤل و دى تيـؤتر ئيتـؤل) دةكـا.
بة ئةنةر ديةج "فنب"ى لةنةلَ بىَ ،دةبىَ بةر لـة تاقيكـارىيةكـة ضـةند جـار بـة
تامثؤنى فؤسوات بيشؤيد.
يَوازى كار كردن:
 ١٠ :١تيـوبى تاقيكـارى سـيَرِؤلؤيى لـة جيَطــا تيـوبيَكى لـةباردا دانـيَد ( خشــتةى
يمارة  ٣ـــ .)٦
 :٢ئةندازةى ٠/٩ى سةنتىميؤى سىَجاى تـامثؤنى فؤسـواتى خـوىَ كـة مـاددةى
بووييَنةرةوةى تيَدا بىَ بكةنة يةكة تيوبى تاقيكارىيةكةوة.
 :٣رِيَاةى ٠/١ى سةنتىمـيؤى سـىَجـاى سـِِؤمى نةخؤ ـةكة بـة يةكـة تيـوبى
تاقيكارىيةكةوة زياد بكةن و سةرى تيوبةكة بة قاقةزى ثارِافيلم قايم بكةن.

 : 111نِاوةى تامثؤنى فؤسوات PBS = Phosphate Buffer Solution
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 :٤تيوبى يةكة بؤ ماوةى كات يميَريَـ لـة نـةرماى نيَـو يوورةكـة يـان  ٣٧ثلـةى
سةدى دانيَد تاكوو ماددة بووييَنةرةوةكان كاريطةرى خؤيان دانيَند و ببيَتة هـؤى ليَـ
جياكردنةوةو ثاسي بوونى .IgM
 :٥بة تيوبة تاقيكارىيةكانىتر ئةندازةى ٠/٥ى سةنتىمـيؤى سـىَجـاى تـامثؤنى
فؤســواتى خــوىَ كــة هــةر ئــةو ئةنــدازة مــاددة بووييَنــةرةوةى كــة بــؤ تراوكردنــةوةى
سِِؤمةكة لة تيوبى يةكةمدا بةكارتان برد ،رِؤ بكةن.
 :٦دواى كات يميَريَ بة ئةندازةى ٠/٥ى سةنتىمـيؤى سـىَجـا لـة تيـوبى يةكـة
هةلنطرن و بة تيوبى دووهةمى زيـاد بكـةن و دواى ئاويَتـة بـوونى لةنـةلَ تامثؤنةكـة لـة
تيوبى دووهةمدا ،بة ئةندازةى ٠/٥ى سةنتىميؤى سىَجـاى بـة تيـوبى سـيَهة زيـاد
ي بـدةنِ .ريَـاةى ٠/٥ى
بكةن و دواتـر هـةر ئـةو كـارة تـاكوو تيـوبى نؤيـة دريَـاة ثـ َ
سةنتىميؤى سىَجا لة تيوبى نؤية هةلنطرن .تيوبى دةية وةكوو ايةحتالنى ديةج
دةيميَردرىَ و نابىَ ئانلؤتيناسيؤن تيَيدا رِوو بدات.
 :٧رِيَــاةى ٠/٥ى س ـةنتىمــيؤى س ـىَجــا لــة ديةجينــى برِؤس ـيَلالكة بــة تــةواوى
تيوبةكانةوة زياد بكةن و سةرى تيوبةكان بة قاقةزى ثارِافيلم قايم بكةن.
 :٨بؤ ماوةى  ٢٤تا  ٤٨كات يميَر تيوبةكان خبةنة نيَو ئينكؤباتيَريَكى  ٣٥تا ٣٧
ثلةى سةدى و دواتر وة مةكان وة يَوازى ويدالَ لة تيوبةكاندا خبويَنةوة.
خالنى ية :
هــةر تيؤيَ ـ لــة تاقيكــارييــةدا وةخويَنــدرىَ ســةربة ئــانلؤتينينى  IgGو رِةنطــة
IgAيب بـىَ ،ضـونكة مـاددة بووييَنـةرةوةكانIgM ،يـان ـى كردؤتـةوة .ديـارة لـة
تاقيكارىيةدا بةر لة ضارةسةركردن تيؤى سةروو  ١:٤٠وة ثؤزيَتي سةير دةكرىَ.
هةلنبةت هةر تيؤيَ لة تاقيكارىيةدا و بة تايبةت تيؤى  ١:٢٠دةتـوانىَ نيشـانةية
لة ئالوودةبوون بىَ ،مةنةر ئةوةى كة ثيَاةوانةكةى بسةمليَندرىَ.
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خالنى دوو:
تاقميَ لة ليَكؤلنةرةوان خةستى ٢ــ ميَركاثتؤ ئيَتانؤىل تامثؤنى فؤسـواتى خـوىَ لـة
تيوبى يةكة ٠/٢ى موالر و لة تيوبةكانى دووهة بةدواوة ٠/١ى موالر بةكار دةبةن.
خالنى سىَ:
ديةجينى  – 2MEى رِايتى ئةنستيتؤ ثاستؤرِى ئيَران كة  %٠/٥فؤرِمال و تامثؤن
بؤ تراوكردنةوةى سِِؤمةكةى لةنةلنة ،بريتىية لة تامثؤنى فؤسواتى خويَى PH = 6.4
كـة مـوالريَكى  2MEلةنةلنـة .ـيَوازى ئـةجنا دانـى تاقيكـارىيةكـة لةنـةلَ ديةجينـى
ثاستؤرِ هةر وة يَوازى سةرةوة واية .دةبىَ هةرضـى زووتـر تـامثؤنى  2MEلـة كـار
بكرىَ ،ضونكة رِيَكةوتى مةسرةف كردنةكةى دياري كراو و زؤر لة ديةجينةكة كةمؤة.
دةبىَ دواى كردنةوةى سةرى تامثؤنةكة زوو لة كار بكرىَ و زيادىيةكةى فرِىَ بدرىَ.
خالنى ضوار:
ماددةى بووييَنةرةوةى  2MEبة يَوةى نِاوةو بـة فؤرِمـؤلنى C2H6OSة .كيَشـى
نةردةكــةى يـان فؤرِمــؤلنى نــةرديى ئــة ماددةيــة يةكســانة لــة نــةلَ FW = 78.13
) 112(g/molو هــةر ميلــىليؤيَكيشــى يةكســانة لــة نــةلَ  ١/١٢نــرا  .بــؤ ســازكردنى
نــِاوةى  ٠/١مــوالرى  2MEدةبـىَ  ٦/٩٧ميلــىلــيؤى لةنــةلَ تــامثؤندا بــة ليؤيَـ
بطةيــةن  .يمــارةى دةســتوورى ( )Order No.نــِاوةى  2MEلــة ناميلكــةى مــاددة
كيميايىيةكانى كؤمثانياى "مر "دا یەکسانە بە .١٥٤٣٣

 : 112وزن مولكــوىل ( ،)FW = Formola Weightكيَشــى نــةرديى ،ديــارة " فؤرِمــؤلنى نــةرديى"(فرمول
مولكوىل) ى ثىَ دةلنيَد .و.
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خالنى ثيَن :
ماددةى بووييَنةرةوةى  DTTبة يَوةى تؤز و بة فؤرِمؤلنى C4H10O2S2ية .كيَشـى
نةردةكـةى يـان فؤرِمـؤلنى نـةرديى ئـة ماددةيـة يةكسـانة لـة نـةلَ FW = 154.25
) (g/molو دةبىَ لـة نـةرماى سـيور تـا  ٦ثلـةى سـةدىدا هـةلنطِىَ .نرخـى  DTTلـة
 2MEزيــاترة و لــة ناميلكــةى مــاددة كيميــايىيــةكانى كؤمثانيــاى "مــر "دا يمــارةى
٢٤٥١١ى ثىَ دراوة.
خشتةى  :٦ – ٣رِيَنمايى ئةجنا دانى تاقيكارى  2ME – Wrightلة تاى مالنتادا

تيوب
بافيَرى فؤسواتى خوىَ +
ماددةى بووييَنةرةوة(ميلىليؤ)
سِؤمى

نةخؤش(ميلىليؤ)
سِؤمى
نةخؤش(ميلىليؤ)

كةنةوة.

تيوبى يةكة بؤ ماوةى كاتاميَريَ

تيوبى يةكة بؤ ماوةى كاتاميَريَ لة نةرماى نيَو ديوةكةدا دانيَد و دواية بةرِيش تراويان

لةنيَو ديوةكةدا دانيَد و دواية بةرِيش
تراوى بكةنةوة.

تايبةتى
َلالىلنتا
تاىؤسي ما
ديةجيَنىنى
تايبةتى
برِ
ديةجي

(2MEميلىليؤ)
2ME
(ميلىليؤ)

دواي تيؤى سِؤ
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ليَكدانةوةى ئاكامى تاقيكارىية سيَرِؤلؤذىيةكانى نةخؤشيى تاى مالَتا
دةســت نيشــان كردنــى نةخؤ ــيى تــاى مالنتــا بــة ثيَــى زانيــارىيــةكانى ئيَثــى
ديَميؤلؤييكى ،كلينيكالنى و تاقيطةيى هاوكات رِوو دةدات .زانياريية تاقيطةيىيةكان بة
دوو يَوة بةدةست ديَد:
 :١ضاندنى خويَد ،مؤخى ئيَس و منوونةكانىتر و جياكردنةوةى ميكرِؤبى برِؤسيَلال
كة هةميشة بة ئاكا نانات.
 :٢تاقيكاريية سيَرِؤلؤيىيةكان كة بة ثيَى هةر قؤناغيَ لـة نةخؤ ـىيةكـة ،دةبـىَ
تاقيكارىيةكى تايبةتى بؤ ئةجنا بدرىَ.
قؤنــاغى تــووشبــوون بــة تــاى مالنتــا ،بــة تاقيكــارى رِؤز بيَنطــالَ بــة ــيَوةى
ئانلؤتيناســيؤن لةســةر الثةرِةيــةكى ســثى ديــارى دةكــرىَ .لــة تاقيكــارييــةدا هــيض
حالنةتيَكى جيَى نومان نابيندرىَ و ئاكامةكة بـة ليَـوِاوى ئـةريَنى يـان نـةريَنى رِاثـؤرِت
دةدريَتةوة .ثشكنينة ئةجنا دراوةكان وا نيشان دةدةن كة تاقيكـارى رِؤز بيَنطـالَ زؤر
هةستيار و ئاكامةكة ى بؤ هةلنسةنطاندن لةنـةلَ ئێالیتزا دةبـىَ .هـةروةها ديةجينـى
رِؤز بيَنطالَ لة نةلَ هؤكارى نةخؤ ىيةكانى توالرمى و ويويؤكوليَرا لـة ناوةنـدى()PH
تر ــىدا كاردانــةوةى يــةكوِى نيــة و لــة ئاكامــدا ئــةريَنى نارِاســت لــة تاقيكــارىيــةدا
نابيندرىَ.
ئةنةر تةنيا لة تاقيكارى سيَرِؤ ئانلؤتيناسيؤنى تيـوب يـان رِايـت بـؤ ديـاري كردنـى
تيؤى ديةتةن كةلن وةرنِىَ ،لة ئيَراندا تيؤى بةر لة ضارةسةر ،الني كـة  ١:٨٠و
لةوة بانؤ بة ثـؤزيَتي دادةنـدرىَ ،هـةروةها تـيؤة نشمـةكانى وة  ١:٢٠و ،١:٤٠
نابىَ لة ثيَوةندى لةنةلَ نةخؤ ـىيـة غـةيرة ثيشـةيىيـةكاندا بةكـة بطـِىَ ،مةنـةر
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ئةوةى كـة ثيَاـةوانةكةى بسـةمليَندرىَ .بـة واتايـة كـة لـة رِوانطـةى كلينيكـىيـةوة،
نيشــانةنةليَكى وة نــةبوونى ئــازارى ئيَسـ و جومطــةكان و يــاو ،دووثــات بوونــةوةى
تاقيكــارىيةكــة دواى دوو حــةتوو ،تيؤةكــةى بــةرز نةبووبيَتــةوة ،ض ـاندنى خويَنةكــة
نةريَنى بووة ،يان تاقيكارى  – 2MEى رِايت نةريَنى رِانةيةندرىَ.
كيَشةى سةرةكى تاقيكارى رِايت ئةوةية كة ،دواى ضارةسةر كردن تـاكوو ماوةيـة
لة تيؤى قةبوولَ كراوةكةدا ئةريَنى دةميَنيَتةوة .لة جؤرة حالنةتانـةدا ئةنـةر تـيؤى
ديةتةن لة بةراورد لةنةلَ تاقيكارىيةكانى ثيَشؤ ،دابةزي بىَ يان تاقيكارى – 2MEى
رِايت نةريَنى بىَ ،بة نيشانةى كاريطةردانانى دةرمان يان ضا بوونةوةيةتى.
ميكرِؤبــةكانى برِؤســيَلال لةنــةلَ ميكرِؤبــةكانى Vibrio cholerae, Francisella
 tularensisو ظاكســ ـةنةكةيان و هــــةروةها  Yersinia enterocoliticaثيَكهاتــــةى
ديةجينى هاوبة يان هةية .كةوابوو ضلن لةنةلَ ئة ميكرِؤبانةدا دةتوانىَ ببيَتـة هـؤى
بةرزبوونةوةى تيؤى ئانلؤتينينةكانى ديى تاى مالنتا لة تاقيكارى رِايتدا.
زؤر جار بيندراوة كة مندالنيَ توو ى تـاى مالنتـا بـووةو لـة ضـاندنى خويَنةكة ـىدا
ميكرِؤبــى ميَليتيَنســيس جيــا بؤتــةوة ،بــة بــة هــؤى بــارودؤخى تايبــةتى سيســتمى
بةرنريى نةخؤ ةكةوة تاكوو ماوةيةكى دريَا ،تاقيكارى رِايتةكةى لة تيؤى  ١:٢٠تـا
١:٤٠دا دةميَنيَتةوة .كةوابوو بة يَوةيةكى نشتى كاتيَ كة تاقيكارى رِايـت نـةريَنى
بىَ ،ناتوان بلنيَ كة ضلنكى برِسيَلاليى نية .لة اليةكىترةوة ،زؤر جـار ويَ دةضـىَ بـة
هؤى ثيشةكةيةوة بة بىَ ئةوةى كـة تـاى مالنتـاى هـةبىَ ،تـيؤى  ١:٣٢٠يـان بـةرةو
سةرتريب ،تاقيكارى رِايت ئةريَنى دةرضىَ .ديارة ئـةو برِؤسـيَلاليانةى كـة بـة ضـاندنى
خويَد سةمليَندراون ،ويَ دةضىَ تيؤى سِِؤمةكةيان لـة قؤنـاغى تـووشبـووندا بطاتـة
نيَوان  ١:١٠٢٤تا  .١:٤٠٩٦جارى واية ثيَويستة بة هؤى ديـاردةى دةوروبـةرةوة،
ســِِؤمى نةخؤ ــةكة تــا ــاليى(رقت)  ١:٢٠٤٨تــاقى بكةينــةوة تــاكوو تــيؤى
رِاستةقينةى سِِؤمى نةخؤ ةكة ديارى بكرىَ .ئةنةرضـى دةسـت نيشـان كردنـى تـاى
مالنتاى قؤناغى تووشبـوون سـاكارة ،بـة بـة ثيَاـةوانة دةسـت نيشـان كردنـى تـاى
مالنتــاى دريَاخايــةن يــان نةرِانــةوة()Relapseى تــاى مالنتــا لــة نةخؤ ــة ضارةســةر
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كراوةكاندا زؤر ديوارة .دةتوان لة جؤرة حالنةتانةدا بة تاقيكـارىيـةكانى كـومبش ـــ
رِايت ،تةواوكةرى ثايةدار يـان ئةنـدازةنرتنى  IgGو  IgAتايبـةتى ديى تـاى مالنتـا بـة
يَوازى ئةليشا و بينينى تيؤى ديةتةن ،نةخؤ ىيةكـة دةسـت نيشـان بكـةيد .ديـارة
ئةنةر تيؤى سِِؤمةكة لة تاقيكارى كومبش ــ رِايتدا ،زياتر لة تاقيكارى رِايتـى تيـوبى
بــىَ ،وةكــوو ئــةريَنى قــةبوولَ دةكــرىَ و ئةنــةر بــةرزيب نــةبىَ لــة تــيؤى ١:٤٠
بةرةوســةرتر تاقيكــارى كــومبش ــــ رِايــت و لــة تــيؤى  ١:١٦بــةرةو ســةرتر تاقيكــارى
تةواوكةرى ثايةدار ،بؤ دةست نيشان كردنى تـاى مالنتـاى دريَاخايـةن يـان نةرِانـةوةى
ى تاقيكـارى سـ َيرِؤ
تـاى مالنتـا ،بايـةخى هةيـة .بـة ـيَوةيةكى نشـتى ئاكامـةكانى سـ َ
ئانلؤتيناســـيؤنى رِايتـــى تيـــوبى 2ME ،رِايـــت و كـــومبش ــــــ رِايـــت ،لـــة قؤناغـــة
جؤراوجؤرةكانى نةخؤ يى تاى مالنتا جياوازىيان لةنةلَ يةكؤىدا هةية.
زؤر جار ويَ دةضىَ ئانلؤتينينةكانى دايكةكة لـة سـِِؤمى كؤرثـةكانى كـةمؤ لـة ٦
مانط ،ببيَتة هؤى ئةريَنى بوونى تاقيكارييةكانى رِؤز بيَنطـالَ ،سـيَرِؤ ئانلؤتيناسـيؤنى
رِايت و  – 2MEى رِايت .ئة ديةتةنانة لة نرووثـى IgGن كـة لـة كؤرثةلـةوة تـيَثـةرِ
دةبد .دةبىَ لة جؤرة حالنةتا نـةدا بـؤ سـةملاندنى نةخؤ ـيى تـاى مالنتـاى كؤرثةكـة،
ئاكامةكانى تاقيكارى  – 2MEى رِايت لةنةلَ سيَرِؤ ئانلؤتيناسيؤنى رِايتى تيوبى هـةلَ
سـةنطيَندريَد .ئةنـةر ئاكـامى تاقيكـارى  – 2MEى رِايـت كـةمؤ لـة تاقيكـارى رِايتـى
تيوبةكة بوو ،ويَ دةضىَ ئة دابةزينة سـةربة نرووثـى IgMةوة بـىَ كـة لـة نشيـ ٢ـــ
ميَركاثتؤ ئيَتانؤلدا لةنيَو باىَ .بـوونى ديةتـةنى IgMى ديى ميكرِؤبـى تـاى مالنتـا لـة
كؤرثةكةدا ،ئامايةيةكة بؤ نةخؤ يى تاى مالنتا .بة ئةنةر هيض جياوازىية لةنيَوان
ئة دوو تاقيكارىية نةبيندرا ،كؤرثة نِؤدة بـة تـاى مالنتـا نـةبووةو هؤكـارى ئـةريَنى
بـــوونى ئـــة دوو تاقيكـــارييـــة ،ديةتـــةنى IgGى دايكةكةيـــةتى .ـــى كردنـــةوةى
تاقيكارىيةكة كاتيَ ديوارة كة هةر دوو تاقيكارى رِايت و ويدالنى كؤرثةكة ئةريَنى بـد.
دةبـ ـىَ لـــة جـــؤرة حالنةتانـــةدا بـــة ئةوثـــةرِى ســـةرجنةوة ،ئاكـــامى تاقيكـــارييـــة
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ســيَرِؤلؤيييـــةكان لةنـــةلَ ئاكـــامى تاقيكـــارييـــةكانى بــةكؤيؤلؤييكى و كلينيكـــالنى
نةخؤ ةكة ،خبريَنة بةر هةلنسةنطاندن و بةراورد كردنةوة.
تاوتوىَ كردنى سيَرِؤلؤيى لةى ثةتكـة دةمـار لـة دةسـت نيشـان كردنـى "نـؤرِؤ
برِؤسلؤز" بايةخيَكى زؤرى هةية .دةبىَ تيؤى ديةتةنى ديى تاى مالنتا لة لةى ثةتكة
دةمار و سِِؤمةكةدا ثيَكةوة بةراورد بكريَد .ئةنةر رِيَاةى تيؤى لةى ثةتكـة دةمـار
بــة ســِِؤ زيــاتر لــة  ١:١٠٠بــىَ ،هؤكــةى ئةوةيــة كــة بــةكؤیتتا لــة سيســتمي
دةمــاريى(عصــبى) و ثــةردةكانى ميَش ـ دا جيَطــؤرِكيَى كــردوة .ئةنــةر تاقيكــارييــة
سيَرِؤلؤيىيـةكانى ـلةى ثةتكـة دةمـار نـةريَنى بـد ،ناسـينةوةى نـؤرِؤ برِؤسـلؤز رِةد
ناكةنةوة ،ضـونكة ويَ دةضـىَ لـة هـةوكردنى ثـةردةى ميَشـ بـة هـؤى تـاى مالنتـاوة،
تاقيكارى ئةريَنى رِايتيب ببيَتة نةريَنى .هةروةها ويَ دةضىَ كة لة كـاتى سـةرهةلندانى
نيشــانةكانى دةمــاريى لــة نةخؤ ــىيــةكانى تــاى مالنتــادا ،تاقيكــارى ئــةريَنى رِايتــى
سِِؤمةكةش نةريَنى دةرضىَ .ضاندنى لةى ثةتكة دةمار لة %٥٠ى حالنةتةكانى نؤرِؤ
برِؤسلؤز ،لة رِوانطةى ئة بةكؤىيةوة ئةريَنى دةردةضىَ.
نابىَ بؤ ئةجنا دانى تاقيكارىيةكانى فيويب نةرما بة سـِِؤمى نةخؤ ـةكة بـدةيد،
ضونكة ويَ دةضىَ تيؤى ئانلؤتينينةكانى سِِؤمةكة دابةزىَ .هةروةها ئةنةر سـِِؤمى
نةخؤ ةكة خاوةنى خويَنى هيَمؤاليش بىَ ،ئاكامى تاقيكارى رِايت ،نارِاسـت دةبـىَ .ئـةو
كةسانةى ظاكسـةنى كوليَرايـان كوتـاوة ،ويَ دةضـىَ تاقيكـارى رِايتةكـةيان بـة رِيَـاةى
 ١:٨٠ئةريَنى بىَ.

تاقيكارى ويل تت فيَليكس
Weil – Felix test

تاقيكارى ويب ـــ فيَلـيكس بـؤ دةسـت نيشـان كردنـى سـ َيرِؤلؤييكى نةخؤ ـىيـة
رِيكتشياكــان()Rickettsial diseasesة .لــة ســالنى ١٩١٦ىزايينــىدا ويــب و فيَلــيكس
دةريان خست كة سِِؤمى نةخؤ ة تووشبووةكان بـة يـاوى رِة ـة نرانـةتا( Typhus
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 ،)feverتاقميَــ لــة سو ــىيــةكانى ميكرِؤبــى ثرِؤتيَئــؤس كــة لــة ميــشى هــةر ئــةو
نةخؤ انةدا جيايان كردبوونةوة ،بة توندى ئانلؤتينةى دةكةن.
رِيكتشيا نةخؤ يهيَنةرةكان بؤ مرؤظـ لة بة ـى مايكرِؤئؤرنانيشمـة نيَوخـؤيىيـةكانى
خانةي كة لة ناوضة ضاندوة دةستكردةكاندا نة ـة ناكـةن .تـا ئيَسـتا هة ـت جـؤر
رِيكتشيا كة لة مرؤظدا نةخؤ يى ثيَـ ديَـند ،ناسـراون .رِيكتشياكـان زيـاتر بـة ـيَوةى
ئانديَمي لة مشكة كيَوىيةكان و لـة ناوضـة جؤراوجؤرةكـانى دونيـادا هـةن و بـة هـؤى
كيَض(ك ) ،ساس ،نةنة(كنة) و تاقميَ لة نريَداران(بنـدثايان)ى ديكـة تة ـةنة دةكـةن
بــؤ مرؤظـــ .لــة خشــتةى يمــارة  ٤ـــــ ٦دا ،رِيكتشيــا نةخؤ ــىهيَنــةرةكان بــؤ مرؤظـــ و
ثيَكهاتةى ديةجينة هاوبة ةكةيان لةنةلَ "ثروتئوس"ةكاندا دةبيند.
خشتةى  ٤ــــ  :٦كاردانةوة سيَرِؤلؤيىيةكانى ويب ـــ فيَليكس لة نةخؤ ىية رِيكتشيايىيةكاندا
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لــة زؤربــةى حالنةت ـةكاندا بــؤ دةســت نيشــان كردنــى نةخؤ ــىيــة رِيكتشياكــان لــة
تاقيكارى ويـب ـــ فيَلـيكس كـةلن وةردةنـِىَ .ئـة تاقيكـارىيـة بـة ثيَـى ديكـردةوة
سيَرِؤلؤيىيةكانى نيَوان سِِؤ و ديةجينى ثـؤىلسـاكاريدى لـة جةسـتةى (سـؤماتيكى
" ) "Oتاقميَ لة سو ىيةكانى ميكرِؤبى ثرِؤتيَئؤسدا هةية .ديةجيَنـةكانى  OX19و
 OX2لــــة جةســـــتةى تاقميَــــ لـــــة سو ــــىيـــــةكانى ثرِؤتيَئـــــؤس()Proteusى
ظؤلطــاريس( )P.vulgarisو ديةجينــى  OXKلــة جةســتةى تاقميَـ لــة سو ــىيــةكانى
ثرِؤتيَئؤسـى مِابيلـيس()P.mirabilisدا هةيــة .ثيَويسـت بـة وةبِهيَنانةوةيــة كـة بــؤ
دةست نيشان كردنى جياكردنةوةى رِيكتشياكان و سةملاندنى ئة نةخؤ ـىيـة ،دةبـىَ
لة ديةجينة تايبـةتى يـةكانى رِيكتشياكـان كـة نل وةرنـريد .ئـة كـارة لـة تاقيكـارييـة
ئاسايىيةكاندا مةيسةر نابىَ و دةبىَ سِِؤمةكة بنيَردرىَ بـؤ ناوةنـدة تويَـاةرةوةكانى
رِيَكخراوى تةندروستيى جيهانى كة لةسةر رِيكتشياكان كار دةكةن.

يَوازى ئةجنا دانى تاقيكارى ويب ــ فيَليكس
تاقيكارى ويب ـــ فيَلـيكس وةكـوو تاقيكـارى ويـدالَ ،بـة دوو ـيَوةى خيَـرا لةسـةر
ساليد و هيَواش لة تيوبى تاقيكارىدا ئـةجنامى دةدةن .لـة ـيَوازى تيـوبدا بـة دواى
زياد كردنى سِِؤمى نةخؤش و ديةجينةكة ،دةبىَ تيوبةكان بؤ ماوةى  ١٨كـات يميَـر
لة نةرماى  ٤٥تا  ٥٠ثلةى سـةدى ئينكؤبـاتيَر يـان سـةرةتا دوو كـات يميَـر لـة ٣٧
ثلةى سةدى و دواية  ١٨كات يميَر لة نةرماى تاقيطاكةدا داندرىَ.

ليَ دانةوةى تاقيكارى ويب ــ فيَليكس
كاتى ئا كرابوونى ئانلؤتينينةكان و تيؤةكةى لة سـِِؤمى نةخؤ ـة رِيكتشياكـاندا
بة ثيَى جؤرى نةخؤ ةكة كةميَ دةنؤرِىَ و زيـاتر لـة نيَـوان كؤتـايىيـةكانى حـةتووى
يةكة و دووهةمى نةخؤ ىيةكة ،ئانلؤتينينةكان لة سِِؤمةكةدا ثةيدا دةبد .بة هـؤى
ضلنكة ثرِؤتيَئؤسىيةكانةوة ،زياتر تاقيكارى ويب ــ فيَليكس لـة تـيؤى  ١:١٦٠بـةرةو
سةرتر جيَطاى سةرن و ىلَوردبوونةوةيـة .ديـارة تـيؤى سـِِؤ لـة سـةردةمى تـووش
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بوونى نةخؤ ـيى رِيكتشيـادا لـة  ١:١٠٠٠تـا  ١:١٠٠٠٠و تةنانـةت وىَ دةضـىَ تـا
١:٥٠٠٠٠يب باىَ.
ئةنةر ثيَوةنديتان لةنةلَ سيَثتىسيَمىيـةكانى( )Septicemiaثرِؤتيَئؤسـيتان هةيـة،
تيؤى سِِؤمى ئة نةخؤ انة لة تاقيكارى ويب ــ فيَليكسدا لة  ١:١٠٠زياترة ،بة
هيض كات لة  ١:٦٠٠تىَناثةرِىَ.

هةر كةسيَ زياتر سةروكارى لة نةلَ كتيَ بىَ و خؤى ثيَوة خةري بكـا ،ئـؤقرة
دةنرىَ.
« حةزرةتى عةىل()) »
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٧
ئارِتريت رِؤماتؤئيد
Rheumatoid Arthritis

ئارِتريت رِؤماتؤئيد نةخؤ ىيةكى دريَاخايةنى كؤمثليَكسى بةرنريى و بة بة يَ لـة
نةخؤ ىية خؤبةرنرييةكان( )Autoimmune diseasesلة قةلنة دةدرىَ .سةرةتا لة
نةخؤ ىيةدا زياننةليَ لة جومطةدا ثيَـ ديَنـىَ ،بـة ويَ دةضـىَ ـانةكانى ديكـةى
لة يب زيانيان ويَكةوىَ .ميكانيشمى ئيمؤنؤلؤييكى ئةو زيانانةى لة نةخؤ ىيـةدا بـة
انةكان دةكةون ،بة بة يَ لة ثةرضةكردارةكانى ضوونةسـةرى حةساسـيةتى جـؤرى
سىَ ( )Type IIIلة قةلنة دةدرىَ كة لة ئاكامى ثيَ هاتنى كؤمثليَكسـى  IgGو ئوتـوو
ئـةنتى بــادى ديةكـةى و تانشـ لــة جومطـةكانى ســينؤظيؤ ( )Synoviumو ئــةكتي
بوونى يَوازى كالسيكى سيستمي كؤمثلماندا زيان بـة ـانةكان دةنةيةند(ويَنـةى ١
ـــ  .)٧نشي بة  ٦٠تا  ٨٨لةسـةدى سـِِؤمى نةخؤ ـة تـووشبووةكـان بـة ئارِتريـت
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رِؤماتؤئيد ،ئوتـوو ئـةنتى بـادى  IgMبـة نـاوى فاكتـةرى رِؤماتؤئيـد( )R.F113.بـة ديى
ناوضةى Fcى نةردةكانى IgGى مرؤظـ و كةرويَشكةوة دةردةكةوىَ .بةناو بة نرووثـة
نةخؤ ــانة دةلنــيَد ،ســِِؤمى
ثــؤزيَتي ( )Seropositiveكــة
بــة هــؤى ــيَوازة باوةكــانى
تاقيطــــةوة دةســــت نيشــــان
دةكريَد .نشيكةى تـةواوى ئـةو
نةخؤ ــــانةى كــــة خــــاوةنى
فاكتةرى رِؤماتؤئيد لة نرووثى
IgMن ،خــــاوةنى فاكتــــةرى
رِؤماتؤئيــد لــة نرووثــى  IgGو
نرووثةكانى ديكة د.

ويَنةى  ١ــ :٧ميكانيشمى فةرِزى ئيمؤنؤنلؤبؤلينى ئارِتريت رِؤماتؤئيد

 R.F = Rheumatoid Factor : 113فاكتور روماتوئيد :فاكتةرى رِؤماتؤئيد ،فاكتؤرى رِؤماتؤئيد.
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تاقميَ لةو نةخؤ انةى كة بة رِوالنةت سـِِؤمةكةيان فاكتـةرى رِؤماتؤئيـدى نـىيـة،
ئةنــــةر ســــِِؤمةكةيان لةســــةر ســــتوونى جيَليَكــــى كرِؤمــــاتؤنرافى( )Gelوة
سـيَواديَكس( )Sephadex G-200لةنـةلَ تـامثؤنى ئةسـيدىدا تـىَثـةرِ كـةيد ،دةكـرىَ
فاكتةرى رِؤماتؤئيـدى نرووثـى  IgMلـة سـِِؤمةكةياندا جـوىَ بكةينـةوة .ويَ دةضـىَ
ناوضةية كة ديةتةن بة ديةجينـةوة دةلكـىَ( )Antigen Combining Sitesبـة هـؤى
 IgGخؤيىيةوة داثؤ راوةو لة ئاكامدا ناتوان فاكتـةرى رِؤماتؤئيـد لـة سـِِؤمى ئـة
نةخؤ ـــانةدا دةســـت نيشـــان بكـــةيد ،بـــة دواى تــيَثـــةرِبوون لةســـةر ســـتوونى
كرِؤماتؤنرافىدا ئة نةردانة لة يةكؤى جوىَ دةبنةوة .فاكتةرى رِؤماتؤئيد َي كـة بـة
يَوةية لة سِِؤ جيا دةبيَتةوة ثيَى دةلنيَد ،فاكتةرى رِؤماتؤئيـدى ـاراوة( Hidden
.)R.F
نشيكــةى  ٢٠لــة ســةدى نةخؤ ــة تــووشبووةكــان بــة رِؤماتؤئيــد ،بــة ــيَوازة
باوةكـــانى تاقيطـــايى ،فاكتـ ـةرى رِؤماتؤئيـــد لـــة سـ ـِِؤمةكةياندا دةســـت نيشـــان
نــاكرىَ كــة بــةناو ثــيَيــان دةلنــيَد ،ســِِؤمى نيَطــةتي ( .)Seronegativeفاكتــةرى
رِؤماتؤئيــد لــة ســِِؤمى زؤربــةى ئــة نرووثــة نةخؤ ــانةدا لــة نرووثــةكانى ،IgG
ميَنـــؤميَرى  IgA ،)75 IgM (IgMو IgEيـــة و بـــة تـ ـيَثـــةرِكردنى سـ ـِِؤ لةســـةر
جيَلــى كرِؤمــاتؤنرافى لةنــةلَ تــامثؤنى ئةســيديبدا ،نــاكرىَ فاكتــةرى رِؤماتؤئيــد
لة نرووثة نةخؤ انةدا جيا بكةينةوة.
دةركــةوتنى فاكتــةرى رِؤماتؤئيــد لــة نرووثــى  IgGلــة ســِِؤ و زؤربــوونى ،بــة
نيشــانةى ثيَشـــكةوتنى نةخؤ ـــىيـــة ،لـــة نرووثـــى  IgAنيشـــاندةرى ســـةرهةلندانى
زيانــ ـةكانى جومطــــةيى و  ٥٠لــــة ســــةدى ئــــةو نةخؤ ــــانةش كــــة زيانــ ـةكانى
واســكؤليت لـــة نةخؤ ــينةياندا هةيـــة ،فاكتــةرى رِؤماتؤئيدةكــةيان لـــة نرووثــى
IgEن.
لـــة زؤربـــةى نةخؤ ـــةكاندا ،فاكتـ ـةرى رِؤماتؤئيـــدى نرووثـــى  IgMلـــة جـــؤرى
ثــــؤىل كلؤنالنــــة .بــــة واتايــــةكىتــــر ،نيشــــانة ئايديؤتايثــــةكانى ئــــة فاكتـــةرة،
هيَؤِؤييَنــــة .فاكتــ ـةرى رِؤماتؤئيــــدى مؤنؤكلؤنــــالنى  ،IgMلــــة نةخؤ ــــة تــــووش
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بووةكـــــان بـــــة  Mixed essential cryoglobulinemiaو
 macroglobulinemiaدةســـت نيشـــان كـــراوة .تــا ئيَســـتا ســىَ نرووثـــى نيشـــانة
Waldenström,s

ئايديؤتايثــــةكانى مؤنؤكلؤنــــالَ بــــة ناوةكــــانى  WA ،BLAو  POناســــراون كــــة
زؤربــةيان لــة جــؤرى WAن .لــة تاقميَ ـ لــة نةخؤ ــة تــووشبووةكــان بــة ئارِتريــت
رِؤماتؤئيــد ،ســةرةرِاى فاكتــةرِى رِؤماتؤئيــدى ثــؤىل كلؤنــالَ ،جــؤرى مؤنؤكلؤنــالنى
نرووثـــــى WAيشـــــيان هةيـــــة .ئيَســـــتاش نرينطيـــــى و ثيَوةنـــــدى نيشـــــانة
ئايديؤتايثةكانى فاكتةرى رِؤماتؤئيد ،لةنةلَ نةخؤ ىيةكاندا نةناسراوة.
ويَ دةضىَ فاكتـةرى رِؤماتؤئيـد بـة ديى نيشـانة ئالؤتيثـةكانى  IgGثيَـ بـىَ .لـة
حالنةتةدا Rheumatoid agglutinant ،يان بة كورتى سِِؤمى Raggى ثيَ دةلنيَد.
تاكوو ئيَستا هؤكارى رِاستةقينةى نةخؤ يى ئارِتريت رِؤماتؤئيد نةناسراوة ،بة

ئــةو هؤكارانــةى خــوارةوة بــوار بــؤ ثيَــ هيَنــانى نةخؤ ــى يــان تــووشبــوون بــة
نةخؤ ىيةكة خؤش دةكةن.
 )١هؤكارى بؤماوةيى:
ئةو كةسانةى كة ديةجينى نوجنـاوى ـانةى  HLA-DR4و HLA-D4يـان هةيـة،
ئامادةى ئة نةخؤ ىيةن ،ضونكة ئة ديةجينانـة لـة نةخؤ ـانةدا بـاون .هـةروةها

تووشبووانى ئارِتريت رِؤماتؤئيد كة ئة ديةجينـة نوجنـاوة ـانةيىيانـةيان هةيـة لـة
بةراورد لةنةلَ ئةو تووشبووانةى كة ئة ديةجينانةيان نىية ،توو ى يَوةى سةخت
و ديوارى نةخؤ ىيةكة دةبد .زياتر ئةو ثياوانةى كة دواى تةمةنى  ٨٠سالنى توو ـى
ئارِتريت رِؤماتؤئيد دةبدHLA – B27 ،يان هةية.
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 )٢هؤكارى هؤرِمؤنى:
ئــة نةخؤ ــىيــة بــة رِيَــاةى س ـىَ بــة يــة لــة ينــاندا بــة هــؤى بــوونى هؤرِمؤن ـة
ئيسؤؤجيَنىيةكانـةوة زيـاتر لـة ثياوانـة ،بـة تايبـةت لـة تةمـةنى  ٤٥ــــ  ٣٥سـالنى
سةرهةلَ دةدا.
 ) ٣هؤكارى دةروونى ـــ جةستةيى:
خـــةمؤكى و نو ـــارة دةروونـــىيـــةكان( )Stressدةبنـــة هـــؤى تونـــدتر كردنـــى
نةخؤ ىيةكة.
 ) ٤هؤكارى ظايرؤسى:
EBV114

لة رِووكارى ليموةخانةكانى Bدا ،بة يَوةى سرو تى وةرنر بؤ ظايرؤسى
بــة نـاوى  CR2يــان  CD21هةيــة .ئــة ظايرؤســة بــؤ ليموةخانــةكانى  Bتايبةمتةنــدى
ميتؤييَنى هةية و بة واتايـةكىتـر دةبيَتـة هـؤى وروويانـى ثـؤىل كلؤنـالنى ئـة خانانـة.
ظايرؤسى  EBVدةتوانىَ لـة ـويَنى ضـاندندا ،ليموةخانـةكانى  Bناضـار بـة دةردانـى
فاكت ـةرى رِؤماتؤئيــد بكــا .ويَ دةض ـىَ كــة لــة مرؤظــة سرو ــتىيــةكاندا ،ليموةخانــة
يارمةتيـدةرةكانى  CD4+ T Cellبـة دةردانـى ئينتيَرفرِؤنـةكانى نامـا ،ثيَشـطِى لـة
ضاالكى ظايرؤسةكة دةكةن ،بة لة نةخؤ ة تووشبووةكان بة ئارِتريت رِؤماتؤئيد بـة
هؤى ناتةواويية كة لة نرووثـة خانانـةدا هةيـة ،ئينتيَرفرِؤنـى نامـا دةرنـادرىَ و لـة
ئاكامــدا ظايرؤســى  ،EBVليموةخانــةكانى  Bناضــار بــة دةردانــى فاكت ـةرى رِؤماتؤئيــد
دةكا.
لة سِِؤمى يمارةيةكى بةرضاو لة نةخؤ ة تووشبووةكـان بـة ئارِتريـت رِؤماتؤئيـد،
جؤرة ديةتةنيَكى نيشـتوو()R.A. Precipitin antibodyيـان ثةيـدا كـردوة كـة لةنـةلَ
نـاوكى خانـة مرؤيـىيـةكانى ليموؤبالسـتى ـيَرثةجنةيى()Lymphoblastic cell line
ئالوودة بة ظايرؤسى  ،EBVكاردانةوة نيشان دةدا .ضونكة ئة ديةتةنـة لـة سـِِؤمى
EBV = Epstein-Barr Virus 114
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يمارةية لة مرؤظـة سـاغةكانيب دا دةبينـدرىَ ،كـةوابوو رِؤلنـى ئـة ظايرؤسـة لـة ثيَـ
هــاتنى نةخؤ ــى ئارِتريــت رِؤماتؤئيــددا ،ئيَســتاش جيَطــاى ــ و نومانــة .جيَــى
وةبِهيَنانةوةيــة كــة تــا ئيَســتا مايكرِؤئؤرنانيشمــةكانى ،Mycoplasma hominis
 Streptococcus aglactiaeو  Clostridium perfringensوة هؤكــارى نةخؤ ــيى
ئارِتريت رِؤماتؤئيد ناسيَندراون ،بة تاكوو ئيَستا هيض كاميَكيان نةسةمليَندراون .بة
دوايىيانةش رِؤلنـى ظايرؤسـةكانىتـر بـة تايبـةت  Parvovirus B19لـة ئيتيؤلـؤيى ئـة
نةخؤ ىيةدا هاتؤتة نؤرِىَ.
 ) ٥هؤكارى ئاليَرييكى:
ويَ دةضىَ ئة هؤكارةش دةستيَ لة نيشانةكانى نةخؤ ىيةكةدا وةردا ،ضونكة لة
هيَنديَ حالنةتدا بيندراوة كة ئاليَرينة( )Allergenخؤراكىيةكان بوونةتة هـؤى تونـدتر
كردنى نةخؤ ىيةكة.
 )٦هؤكارى بايوى:
ليَكؤلنينةوة ئـةجنا دراوةكـان دةريـان خسـتووة كـة نيشـانةكانى نةخؤ ـة تـووش
بووةكان بة ئارِتريت رِؤماتؤئيد بة خـواردنى رِؤنـى ماسـى كـة دةبيَتـةوة .ويَ دةضـىَ
رِؤنــى ماســى بةرهــةمى ثرِؤســتانالندينةكان كــة بكاتــةوة .ثرِؤســتانالندينةكان و
لؤكؤترينةكانى دةردراو لة خانة هةوكردووةكاندا ،رِؤلنى سـةرةكىيـان لـة ثيَـ هـاتنى
هــةوكردندا هةيــة .بــة دوايــىيانــة ،بــايوى بــة كــوالجيَنى جــؤرى دووى ( Type II
 )collagenمريش ـ بــؤ كــة كردنــةوةى زيانــةكانى ئارِتريــت رِؤماتؤئيــد كــةلنكى لــ َ
ي
وةرنِاوة .كؤالجيَنى جؤرى دوو ،ماددةى سةرةكى كرِكرِانة ثيَ ديَنىَ و هـةروةها لـة
سينؤظيؤ ()Synoviumيبدا هةية .نشي بة  ٥٠لة سـةدى تـووشبـووان بـة ئارِتريـت
رِؤماتؤئيد ،لة لةى جومطةياندا ،ثالمسؤسـايتة بةرهـة هيَنـةرةكانى ديةتـةنى ديى
كؤالجيَنى جؤرى دوويان هةية .ويَ دةضىَ لة حالنةتيَ دا كة ئةندازةو كةرِةتة بايوةكان
بــة كــؤالجيَنى جــؤرى دوو بــة با ــى ئــةجنا ب ـدرىَ ،ببيَتــة هــؤى زؤر بــوونى خانــة

د .پەرویزی پاکزاد

269

كؤنؤِؤلنكةرةكانى  CD8+ Ts cellو لة رِيَطـاى دةمـةوة بـة نيسـبةت كـؤالجيَنى جـؤرى
دووةوة خؤرِانرى ثيَ بيَنىَ( .)Oral toleranceهةر بؤية ثشيشـكة كؤنـةكانى ئيَـرانيب
خواردنى سووثى قاضى مريشكيان بؤ دةرمـانى نةخؤ ـىيـة جومطـةيىيـةكان بـة رِةوا
زانيوة.
 )٧بةرهة هيَنانى  IgGناسرو تى:
تيــؤرينــةليَكى زؤر لــة بــوارى بةرهــة هيَنــانى  IgGناسرو ــتىيــةوة بــة هــؤى
ليموةخانةكانى  Bلة ناوضةى سينؤظيالَدا هاتؤتة بةرباس ،بة تاكوو ئيَستا هؤكـارى
هيض كا لة تيورىيانة نةسةمليَندراوة .لة مرؤظة ساغةكاندا نشيكـةى  ١٤لـة سـةدى
نــةردةكانى  IgGــةكرى نــاالكتؤزىيــان لــة ناوضــةى Fcدا نيــة ،بــة لــة نةخؤ ــة
تووشبووةكان بة ئارِتريت رِؤماتؤئيد ،ئة رِيَاةية  ٦٠لة سـةدة .كـةوابوو ويَ دةضـىَ
هيَنــانى IgG

ناتــةواوى لــة نليكؤزيالســيؤن()Glycosylationدا ببيَتــة هــؤى بةرهــة
ناسرو تى و لة ئاكامدا سيستمى بةرنرى خانةخويَيةكة بة ديى بـوروويىَ و فاكتـةرى
رِؤماتؤئيد ثيَ بيَنىَ .نةردةكانى  IgGناسرو تى بة يَوةى ثؤىلميَر يان بـة ـيَوةى
كؤمثليَكس بة فاكتةرى رِؤماتؤئيدةوة ،سيستمي كؤمثلمـان ضـاال دةكـا و لـة ئاكامـدا
ثةرضــةكردارةكانى هــةوكردن لــة بؤ ــايى ســينؤظيالنى جومطــةكاندا دةســت ثـيَدةكــا
(ويَنةى  ١ـــ .)٧
دةسكةوتة سةرةكىية تاقيطةيىيةكانى ئيمؤنؤلؤذيكى لة نةخؤشة
تووشبووةكان بة ئارِتريت رِؤماتؤئيد:
 )١فاكتةرى رِؤماتؤئيد:
دةست نيشان كردنى فاكتـةرى رِؤماتؤئيـد لـة سـِِؤ يـان لـة ـلةى جومطـةيىدا،
بــاوتريد و ســاكارتريد رِيَطــاى جيــاوازى دانــانى نةخؤ ــى ئارِتريــت رِؤماتؤئيــد لــة
نةخؤ ـــىيـــة دريَاخايةنـــة هـــةوكردووةكانى ئارتريـــدى(
)arthritidesية.

Chronic inflammatory
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 ) ٢ديةتةنةكانى دية ناو (:)ANA115
ئــة ديةتةنانــة لــة سـِِؤمى  ١٤تــا  ٢٨لـة ســةدى نةخؤ ــة تــووشبووةكــان بــة
ئارِتريت رِؤماتؤئيد دةردةكةوىَ .ديارة ديةتةنـةكانى ديى نـاو لـة سـِِؤمى نةخؤ ـة
ثيَشكةوتووةكان وةدةست دةكةوىَ ،بة نيشانةكانى نةخؤ يى لةو نةخؤ ـىيانـةى
كة لة رِوانطةى ANAيةوة ئةريَنى يان نةريَن  ،جياوازيىيةكيان لةنةلَ يةكؤىدا نية.
 ) ٣كؤمثليَكسة بةرنرييةكان(:)Immune complexes
سِِؤمى ئـةو نةخؤ ـانةى كـة لـة رِوانطـةى كرايؤنلؤبؤلينـة ئاويَتةكانـةوة(
 )cryoglobulinsئةريَنى بـد ،خـاوةنى ئةندازةيـةكى زؤر كؤمثليَكسـى بـةرنري  .لـة

Mixed

نةخؤ ــانةدا ،نيشــانة دةرةكــىيــةكانى جومطــةيى( )Extra – articularبــة تايبــةت
هةوكردنى دةمارة خويَنىيةكان يان واسكؤليت()Vasculitisدا باوة .لة اليةكىتـرةوة،
سـةرهةلندانى واسـكؤاليت بـة نيشـانةى بـوونى ئـةو كؤمثليَكسـة بـةرنرييانـةى كـة لـة
فاكتــةرى رِؤماتؤئيــدى نرووثــى  IgGو  75 IgMلةنــةلَ IgGى خــؤيى لــة ســِِؤمى
نةخؤ ةكةدا ثيَ هاتوون.
 )٤كؤمثلمان:
ديارة رِيَـاةى كؤمثلمـانى سـِِؤ ( CH50 ،C4 ،C3و  )AH50لـة نةخؤ ـة تـووش
بووةكــان بــة ئارِتريــت رِؤماتؤئيــد سرو ــتىیە بــةرز دةبيَتــةوة .بــة ثيَاــةوانة لــةو
نةخؤ انةى كة واسكؤاليت سةرهةلَ دةدا رِيَاةكةى كة دةبيَتةوة ،ضونكة كة بوونى
رِيَــاةى كؤمثلمــان زيــاتر بــة ضوونةســةرى لــة رِادةبــةدةرى فاكتـةرةكانى رِؤماتؤئيــد و
كؤمثليَكسة بةرنرىيةكانةوةية .كة بوونى رِيَاةى كؤمثلمان لة لةى سينؤظيالَدا بـة
تايبـــةت لـــةو نةخؤ ـــانةى كـــة سـ ـِِؤمى ئـــةريَنى()Seropositiveن ،لـــة نيشـــانة

ANA = Antinuclear antibody : 115
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سةرةكىيةكانى ئة نةخؤ ىيةن .رِيَاةى كؤمثلمان لة لةى سينؤظيالنى تووشبـووان
بة ئؤستيَئؤئارِترِايتس( )Osteoarthritisنشيكةى ية لةسةر سـيَى كؤمثلمـانى سـِِؤمة
و ،ئة كة بوونة بة نيشانةى مةسرةف كردنى كؤمثلمانى ويَنطةكةوةية .با ؤ واية
كة رِيَاةى كؤمثلمانى لةى جومطةيى و سِِؤمةكة لةية كاتدا ئةندازة بطِيَد تاكوو
بكرىَ ئاكامى تاقيكارىيةكة بةراورد و ى بكةينةوة.

دةسكةوتةكانى ديكةى تاقيطةيى يـة ئيمؤنؤلؤييكـةكان لـة نةخؤ ـانةدا بـة
يَوةى خوارةوةية:
ئوتوو ئةنتى بادينةليَكىتر زياتر لة نةخؤ ة تووشبووةكان بة ئارِتريت رِؤماتؤئيـد
وةدةست دةكةون .لة سِِؤمى نشيكةى  ٦٠لة سةدى ئـة نةخؤ ـانةدا ئوتـوو ئـةنتى
بــادى دةبينــدرىَ .دةكــرىَ بــة هــؤى ت ـةكنيكى ئيمؤنؤفلؤئؤرســانس كؤمثليَســكةكانى
كؤالج و دية كؤالج لة خانةكانى سينؤظيالَدا ببين  .لة سِِؤمى نيوةى نةخؤ ة
تــووشبووةكــان بــة ئارِتريــت رِؤماتؤئيــد ،ديةتةنــة ســاردةكان( Cold – reacting
 )antibodyبــة ديى ليموةخانــةكان دةبينــدرىَ .كرايؤنلؤبؤلينــة ئاويَتــةكان لــة ــلةى
جومطــةيى و ســِِؤمى تاقميَــ لــة نةخؤ ــانةدا دةبينــدرىَ .نشيكــةى  ٥لةســةدى
تووشبووان بة ئارِتريت رِؤماتؤئيد ،ديةتةنى رِيَئاجيَنى سيويليسىيان هةية.
نشيكـــــةى  ٥٨/٨ــــــــ  ٤٢لةســـــةدى ئـــــةو نةخؤ ـــــانةى كـــــة ســـــِِؤمى
ثؤزيَتيظد( )Seropositiveبة ديةجينى دى نيؤِؤكلؤرِؤبةنشيَد( )DNCBهةستيار نـ و
بة تاقيكارى ثيَستى بة نيسبةت ئة ديةجينةوة كاردانةوة نيشان نادةن و لة ئاكامـدا
ئانيَريي ()Anergicن .تيؤى تاقيكارى ASO116ى نشيـ بـة  ٣٠لـة سـةدى نةخؤ ـة
تووشبووةكان بة ئارِتريت رِؤماتؤئيد بةرز دةبيَتةوة.

ASO = Anti – Streptolysin "O" : 116
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ويَ دةضىَ ئةليكؤِؤفؤرزى سِِؤمى نةخؤ ة تووشبووةكان بة ئارِتريت رِؤماتؤئيـد،
ضووونةســةرى ثــؤىلكلؤنــالَ لــة ناوضــةى نامــانلؤبؤل و ئالنوــا ــــ ٢ــــ نلؤبـؤل و بــة
ثيَاةوانة دابةزينى ئالنبؤم نيشان بدات.
ئةو تاقيكارىية باوانةى كة بؤ دةست نيشان كردنى نةخؤ ـيى ئارِتريـت رِؤماتؤئيـد
ئــــــةجنا دةدريَ ،بــــــريييــــــة لــــــة :ئةنــــــدازةنرتنى خيَــــــراى تانشــــــينى
خرِؤكةســوورةكان( ،)ESR117كــة تةقريبــةن لةنــةلَ بــارى نالــةبارى نةخؤ ــةكاندا
دةضيَتة سةر ،سةرهةلندان و ضوونةسةرى ثرِؤتينى  ،CRP118نؤرِانكارىيـةكانى رِادةى
بة ةكانى كؤمثلمان( C4و  )C3و سةرهةلندان و دةركةوتنى ئوتوو ئةنتى بـادييـةكانى
فاكتةرى رِؤماتؤئيد و ديةتةنةكانى ديى ناوك .

شيَوازةكانى ناسينةوةى فاكتةرى رِؤماتؤئيد
بؤ يةكة جار سيَسيب( )Cecilو هاوكارةكانى لة سِِؤمى نةخؤ ة تـووشبووةكـان
بـــة ئارِتريـــت رِؤماتؤئيـــد ،ماددةيـــةكيان دؤزىيـــةوة كـــة لةنـــةلَ ئيمؤنؤنلؤبـــؤل دا
كاردانةوةى نيشان دةدا .ئة دةسكةوتة لة اليةن واليَر( )Waalerو تويَاةرةوةيةكىتر
بــة نــاوى رِؤز( )Roseو هاوكارةكــانى ،بــة جيــا دؤزرايــةوةو ثشــتيوانى ىلَكــرا .ئــة
تويَاةرةوانة بناغةى تاقيكارييةكيان بة ناوى "رِؤز ـــ واليَر" بؤ ديـاري كردنـى ئـةنتى
نامانلؤبؤل يان فاكتةرى رِؤماتؤئيد لة سِِؤ دا دارِ ت كة تا ماوةية بـاو بـوو .لـة
تاقيكــارىيــةدا لــة خرِؤكةســوورةكانى مــةرِ كــة لةنــةلَ  IgGكةرويَشــكى ديةكــةىدا،
هةسـتيار ببـوو( ،)IgG Rabbit Anti – Sheep R.B.Cوةكـوو ديةجـ كـةلنكىيـان
وةرنـــرت .ضـــونكة خرِؤكةســـوورةكانى مـــةرِ تةمـــةنيَكى كورتيـــان هةيـــة ،ئةمرِؤكـــة
يَوازيَكىتر باوة كة ثيَى دةلنيَد يَوازى  ،R.A. – Latexكة بؤ يةكة جار لـة اليـةن

ESR = Erythrocyte Sedimentation Rate : 117
CRP = C – reactive protein : 118
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دةبةن  IgGسرو تى مرؤظة كة بة هؤى ثيَوةندىيةكى هاوبـةش()Covalenceةوة بـة
زةرِرِاتى التيَكسـى ثـؤىلسـتِيَد()Polystyreneةوة لكـاوة .ـيَوازى رِؤز ــــ واليَـر لـة
يَوازى التيَكس تايبةتىترة ،بة هةستيارىيةكى كةمؤى بؤ دياري كردنى فاكتةرى
رِؤماتؤئيد لةضاو يَوازى التيَكسدا هةية .بة واتايةكىتر يَوازى رِؤز ـــ واليَر زياتر لـة
نةخؤ ــةكانى ئارِتريــت رِؤماتؤئيــددا ثؤزيَتيظــة و ئــةريَنى نارِاســتى كــةمؤة ،بــة و َ
ي
دةضىَ يَوازى التيَكس لة نةخؤ ةكانىتريبدا ئةريَنى دةرضىَ .هةرضةند هةر دووكى
ئة يَوازانة بة ثيَى ئانلؤتيناسيؤن ثاسـيظد ،فاكتـةرى رِؤماتؤئيـد زيـاتر لـة نرووثـى
 IgMكة ثيَنتاميَرة لة سِِؤ دا بؤ دياري كردن دةبىَ.
كيَشةى دياري كردنى فاكتةرةكانى رِؤماتؤئيدى نرووثةكانى  IgA ،75 IgM ،IgGو
 IgEبة يَوازة باوةكان ،بريت لة هؤيانةى خوارةوة:
 )١فاكتةرةكان دوو بارنةي و ثيَ هاتنى تؤرِى ئانلؤتيناسـيؤن لةنـةلَ ديةجينـة
در تةكانى وة التيَكس و خرِؤكـة سـوورةكانى مـةرِى لكـاو بـة IgGةوة ،لـة بـةراورد
لةنةلَ فاكتةرى رِؤماتؤئيدى IgMدا زؤر ديوارترة.
 )٢فاكتةرى رِؤماتؤئيدى نرووثى  IgGكة لة رِاستىدا ئوتوو ئةنتى بادييـةكى ديى
Fcى نــةردةكانى IgGيــة ،خواســتى زؤريــان بــؤ ثــؤىلميَــرة بــوون و ثيَوةلكان ـدن ب ـة
يةكيانةوة هةية .لة ئاكامدا دياري كردنى نةردة ثيَوةلكاوةكانى فاكتةرى رِؤماتؤئيد بة
يَوازة باوةكان نةنوجناو و مةيسةر نية .ئةنةر بة هؤى ئةنشميى ثيَثس ئة نةردانة
لة يةكؤى جوىَ بكةينةوة ،ئةوكات دياري كردنى فاكتـةرى رِؤماتؤئيـد مةيسـةر دةبـىَ
(ويَنةى يمارة  ٢ـــ  .)٧ئة كارة لة تاقيطة ديارى كراوة كلينيكالنةكاندا نةنوجناوة.
ئةمرِؤكـــة ـــيَوازنةليَكى هةســـتيارترى وة ئـــةاليشا( ،)ELISAرِاديؤئيمؤنـــؤ
ئاسى( ،)RIAتؤربيدؤميَؤى و نيَولؤميَؤى بؤ دياري كردن و ئةندازةنرتنى ضـةندايةتى
فاكتةرى رِؤماتؤئيد داهيَنراوة.
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ويَنةى ٢ــ :٧كؤمثليَكسى فاكتةرى رِؤماتؤئيدى IgGى ديى  IgGو رِيَطاى دةست نيشان كردنةكةى.

تاقيكارى ئارِ ئةى التيَكس

( )R.A. Latex test

ماددة و كةرةستة ثيَويستىيةكان:
 )١ديةج  :بريتىية لة  IgGمرؤيى كة لة اليةن دامةزراوةى دروستكةرةكةيةوة بة
زةرِرِاتى التيَكسةوة لكاوة .ئة ديةجينـة دةبـىَ لـة  ٢تـا  ٨ثلـةى سـةدى سـةالجةدا
هةلنطِدرىَ و نابىَ هيض كات بيبةستىَ .هةستيارى ئة زةرِرِاتة بؤ ديـاري كردنـى النـي
كةمى فاكتةرى رِؤماتؤئيد لة سٍِِِؤ دا لةنةلَ ستاندارى سِِؤمى رِيَكخراوى تةندرسـتيى
جيهانى تاقي كراوةتةوةو لة كاتالؤنى دامةزراوةى بةرهة هيَنانىدا نووسراوة.
 )٢سِِؤمى كؤنؤِؤلنى ثؤزيَتي .
 )٣سِِؤمى كؤنؤِؤلنى نيَطةتي .
 )٤بافيَرى خويَى نليس ( )Glycine bufferd salineى :PH = 8.2
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بؤ ئامادة كردنى ئـة بـافيَرة لـة بـالنؤنيَكى قـةبارة  ٢لـيؤى ،ئةنـدازةى  ١٥نـرا
هايدرؤكلؤرايدى نليس و  ٢٠نرا خويَى ثىَ زياد دةكةيد و رِيَاةكةى بة زياد كردنـى
ئاوى دلنؤثيَنراو تا نشي بة  ٢ليؤى بطةيةند .دواتر PHةكةى بة زيادكردنى نشيكةى ٣
تا  ٤ميلىليؤ ئؤكسيدى سؤديؤمى 119ية موالر لة ٨/٢دا رِيَ خبةن .لة كؤتايىدا بة
ئاوى دلنؤثيَنراو هةموو قةبارةى بافيَرةكة بطةيةننة  ٢ليؤ .دةبىَ ئة بافيَرة لـة  ٢تـا
 ٨ثلةى سةدى سةالجةدا هةلنطِدرىَ و هةر كاتيَ ئالوودة و تؤ بوو ،فرِىَ بـدرىَ .لـة
كــاتى زؤر ثيَويســتدا بــؤ ثيَشــطِى لــة ئــالوودة بــوون دةكــرىَ  %٠/١ســؤديؤ لــة
يؤدةكةى ثىَ زياد بكةن.
 )٥ســاليديَكى وو ــةيى كــة بــة ضــةند بــةش دابــةش كــراوة .ئةنــةر زةمينــةى
ساليدةكة خؤلنةميَشى بوو ،ئانلؤتيناسيؤنى زةرِرِاتى التيَكسةكة رِوونؤ دةنويَنىَ .نابىَ
ثامشاوةى سابوون و ماددة ثا كةرةوةكان بة سـةر سـاليدةكةوة مبيَنـىَ ضـونكة ويَ
دةضىَ تيَكةلَ بة تاقيكارىيةكة بىَ.
 )٦ئؤثليكاتؤرى ضيَو.
 )٧ئينكؤباتيَرى  ٥٦و  ٣٧ثلةى سةدى.
 )٨تيوبة تاقيكارىيةكان بة ئةندازةكانى  ٧٥ × ١٢ميلىليؤ.
 )٩ثايثيَتى ثلةبةندي كراوى ٠/١ى سىسى ،ية و دوو ميلىليؤى سيَرِؤلؤيى.
ئة لف :شيَوازى خيَراى ضؤنايةتى تاقيكارى سةر ساليد:
 )١سةرةتا سِِؤمى نةخؤ ةكة بؤ ماوةى  ٣٠خولة لة نةرماى  ٥٦ثلةى سةدى
ئينكؤباتيَر دادةنيَ تاكوو كؤمثلمانةكةى ثاسي بىَ.
 )٢دواية ٠/١ى ميلىليؤى سِِؤمى نةرما دراوةكة لةنةلَ  ١/٩ميلـىلـيؤ بـافيَرى
خويَى نليس تراو بكةنةوة تاكوو تيؤى  ١:٢٠لة سِِؤمةكة وةدةست دىَ.

 : 119ئؤكسيدى سؤديؤ (سود) NaOH
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 )٣لة سىَ ويَنى ساليدةكةوة دلنؤثيَكى نـةورة(٠/٠٥ى ميلـىلـيؤ) لـة سـِِؤمى
تراو بووى نةخؤ ةكة ،سِِؤمى كؤنؤِؤلنى ئةريَنى و نةريَنى رِؤ بكةن.
 )٤بة هةر كا لةو دلنؤثـة سـِِؤمانةى سـةرةوة ،دلنؤثيَـ ديةجينـى التـيَكس زيـاد
بكةن و بة ئؤثليكـاتؤريَكى دار بـة جيـا تيَكيـان وةردةن و بـة ئةنـدازةى بازنةيـة بـة
ئةستووريى  ٢/٥سةنتىمـيؤ ثـانى بكةنـةوة .لـة بِتـان بـىَ سـةرةتا ثلـةى نـةرماى
سِِؤمةكة بة ئةندازةى نيَو تاقيطاكة بىَ و بةر لة بـةكارهيَنانى ديةجينةكـة ،زةرِرِاتـى
التيَكسةكة بة هيَوا ى ببشويَند تا بة ية يَوةى ىلَ دىَ.
 )٥ئاكامى ئانلؤتيناسيؤنةكة لة ماوةى ية تـا ئةوثةرِةكـةى سـىَ خولـة لـة ييَـر
تيشكى ضراية دا وةخويَند .ئةنةر هيض جؤرة ئانلؤتيناسـيؤنيَ نةبينـدرا بـة ـيَوةى
نةريَنى( ،)Negativeو ئةنةر ئانلؤتيناسيؤنيب بيندرا بة يَوةى ئةريَنى( )Positiveو
خيَرايىيةكةى بةرِيش لة كةمةوة ٣+ ،٢+ ،١+ ،تا ئةوثةرِةكةى  ٤+رِاثؤرِتةكة بدةنـةوة
( ويَنةى يمارة  ٣ـــ .)٧
ب :شيَوازى تاقيكارى ضةندايةتى لة تيوبدا:
يَوازى ئةجنا دانى تاقيكارى ضةندايةتى ئةندازةنرتنى فاكتةرى رِؤماتؤئيد لةنـة َل
ديةجينــى كؤمثانيــا جؤراوجؤرةكــاندا ،جيــاوازييــةكى زؤر كــةميان لةنــةلَ يــةكؤىدا
هةية .لة خوارةوة بة كةلن وةرنرتد لة ديةجينـى التـيَكس ــــ نلؤبـؤلينى كؤمثانيـاى
هايلةند( )Hyalandئةندازةنرتنى ضةندايةتيى فاكتةرى رِؤماتؤئيد رؤظة دةكرىَ:
 )١لــة جيَطــا تيــوبيَكى دوو رِیتتزی  ١٠دانــةيىدا ،لــة اليــةكيان  ١٠تيــوب و لــة
اليةكىتر  ٩تيوبى تاقيكارى بة قةوارةى  ٧٥ × ١٢ميلىميؤ دانيَد.
 )٢بة ثايثيَتيَكى  ٢سىسى ،ئةنـدازةى  ١/٩سـىسـى لـة بـافيَرى خـويَى نليسـ
بكةنة تيوبى يمارة  ١و ١٠ى رِیزی يةكة و تيوبى يمارة ١ى رِیزی دووهة  .دواية
بة تةواوى تيوبةكانى رِیزی  ١و  ٢ئةندازةى  ١سىسى لة بافيَرةى تيَ بكةن.
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ويَنةى  ٣ـــ :٧ديارى كردنى فاكتةرى رِؤماتؤئيد بة يَوازى سةر ساليد )٢(.ئةريَنى )٥(.نةريَنى.

 )٣ئةندازةى  ١سىسى سِِؤمى نةخؤ ةكة نـةرما بـدةن و بـة تيـوبى يمـارة ١ى
رِيشى يةكةمى زياد بكةن و دواى تيَكةلَ كردنى لةنةلَ بافيَرةكة ،ئةندازةى  ١سـىسـى
بة تيوبى يمارة  ٢و هةر بةو يَوة تا تيوبى يمـارة  ٩يـة سـىسـى بـة تيـوبى دواى
خؤى لة تيوبى ثيَشةوةى بطوازنةوة .لة تيوبى يمارة  ٩ية سىسى برِيَان.
 )٤ئةندازةى ٠/١ى سىسى لة سِِؤمى كونؤِؤلنى نةريَنى بة بافيَرى تيـوبى يمـارة
١٠ى رِيشى يةكةمةوة زياد بكةن و دواى تيَكةلَ كردن ،ئةندازةى  ١سىسى ليَ برِيَان.
 )٥ئةندازةى ٠/١ى سىسى لة سـِِؤمى كـؤنؤِؤلنى ئـةريَنى بـة تيـوبى يمـارة ١ى
رِيشى دووهةمةوة زياد بكـةن و دواى تيَكـةلَ كردنـى لةنـةلَ بافيَرةكـةدا ،ئةنـدازةى ١
سىسى بة تيوبى يمارة  ٢و دواية هةر بةو يَوة تا تيوبى يمارة  ٩ية سـىسـى لـة
تيوبى ثيَشةوةى بة تيوبى دواتر زياد بكةن .لة تيوبى يمارة  ٩ية سىسـى ىلَ برِيَـان
تا دواي رِيَاةى تةواوى تيوبةكان لة دوو رِيشدا ببيَتة ية سىسى.
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 )٦تراوى هةر كا لة تيوبةكانى هةر دوو رِيشةكة بة يَوةى خوارةوةية:
يمارةى تيوب
تراوى
١:٢٠
١:٤٠

١
٢

١:٨٠
١:١٦٠

٣
٤

١:٣٢٠
١:٦٤٠

٥
٦

١:١٢٨٠
١:٢٥٦٠

٧
٨

١:٥١٢٠
كؤنؤِؤلنى نةريَنى

٩
١٠

 )٧دواية بة تةواوى تيوبة تاقيكارىيةكان بة دلنؤثـة كـيَب(قطهره ضـكان)ى سـةرى
وو ةكة ،دلنؤثيَ ديةجينى التيَكس ـــ نلؤبؤلينى ثىَ زياد بكةن.
 )٨جيَطا تيوبةكة زؤر بة هيَوا ى بة دةسـت ببـشويَند تـا سـِِؤ و ديةجينةكـة بـة
جوانى تيَكةلَ دةبد و دوايـة بـؤ مـاوةى  ١٥خولـة لـة نـةرماى  ٣٧ثلـةى سـةدىدا
داينيَد.
 )٩تــةواوى تيوبــةكان لــة س ـةنؤيويؤييَكى بــة خيَرايــى  ٩٠٠تــا  ١٠٠٠دةور ل ـة
خولةكيَ دا بؤ ماوةى ية خولة لة سةنؤيويؤيى بدةن.
 )١٠تيوبــةكان بــةرِيش لــة جيَطــا تيوبــةكان دانيَنــةوةو جيَطــا تيوبةكــة بــة هيَوا ــى
جبوولنيَند تاكوو ئةو بة ة نيشتووةى تيوبةكان بآلو بىَ.
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 )١١ئانلؤتيناسيؤن يا نةبوونى ئانلؤتيناسيؤن بة يَوةى ماكرؤسكؤثى لة هةركا
لة تيوبةكاندا ببيـند و دوايـ تـيؤى سـِِؤمةكة ياددا ـت بكـةن .النـى زؤرى تـراوى
سِِؤميَ كة ئانلؤتيناسيؤنيَكى رِوونى ثيَ هيَناوة ،تيؤى رِاستةقينةى سِِؤمة.
تيــوبى يمــارة  ١٠كــؤنؤِؤلنى نيَطةتيظــة و دةبــىَ بــة يــة ــيَوة سوسثانســيؤن
ببيندرىَ(ويَنةى يمارة  ٤ـــ  .)٧لة حالنيَ دا ئةنـةر زةرِرِاتـى نرموولـة نرموولـة و ليَـ
جيا لة تيوبانةدا ببيندرىَ ،دةبىَ تاقيكارىيةكة دووثات بكريَتـةوة .تيوبـةكانى رِيـشى
دووهة  ،كؤنؤِؤلنى ثؤزيَتيظد و الني كـة دةبـىَ لـة  ٣تيـوبى يةكـة (تـراوى )١:٨٠دا
ئانلؤتيناســيؤن ببينــدرىَ .ئةنــةر لــة تيوبانــةدا ئانلؤتيناســيؤن نةبينــدرا ،دةبــ َ
ى
تاقيكارىيةكة دووثات بكريَتةوة .ئةنةر بة دووثات كردنةوةى تاقيكارىيةكـة دووبـارة
لــة تيوبــة كــؤنؤِؤ ويىيــةكاندا ،وة ميَكــى رِاســتةقينة وةدةســت نــةهات ،ويَ دةضـىَ
ديةجينةكة فاسيد بووبىَ و دةبىَ لة ديةجينيَكىتر كةلن وةرنرن.
تىَبينى:
هيَنــديَ لــة كؤمثانيــا دروســتكــةرةكانى ديةجينــى التــيَكس ــــ نامــانلؤبؤل ،
ثيَشنياريان كردوة كة دواى تراو كردنةوةى سِِؤمةكان لة تيوبة تاقيكارييةكاندا ،بـة
هةر كا لة تراوانةى وة يَوازى ضؤنايةتيى دلنؤثيَ هةلنطرن و تاقيكارىيةكة لةسةر
ساليد ئـةجنا بـ دةن .تراوتـريد تيوبيَـ لـة سـِِؤ كـة ئـةريَنى بـىَ ،تـيؤى فاكتـةرى
رِؤماتؤئيدى ئةو سِِؤمةية.

ويَنةى  ٤ــ :٧دةست نيشان كردنى تيؤى فاكتةرى رِؤماتؤئيد بة يَوازى ساليد )١(.ئةريَنى )٢( .نةريَنى.

280

بنةما و ليَكدانةوةى تاقيكارىية سيَرِؤلؤجىيةكان

ليَك دانةوةى تاقيكارى ناسينةوةى فاكتةرى رِؤماتؤئيد
ئــةزموون نيشــانى داوة ـيَوازى ضــؤنايةتى و خيَــراى ســةر ســاليد بــؤ ناســينةوةى
فاكتةرى رِؤماتؤئيد ،كاتيَ كـة منوونـةى سـِِؤمةكة ئـة فاكتـةرةى نـةبىَ ،با ـؤ لـة
يَوازى تيوب وة دةداتـةوة ،لـة حالنيَـ دا لـة تـيؤى نشمـى فاكتـةرى رِؤماتؤئيـددا،
يَوازى تيوب با ؤ وة دةداتةوة .كاتيَ كة تـيؤى فاكتـةرى رِؤماتؤئيـدى سـِِؤ
لةسةرىَ بىَ ،هةر دوو يَوازى تيوب و سـاليد بـاش وة دةدةنـةوة .ئةنـةر تـيؤى
فاكتةرى رِؤماتؤئيدى سِِؤ كةمؤ لة  ١:٢٠بىَ ،نيَطةتي لـة قةلنـة دةدرىَ .تـيؤى
 ١:٢٠تــا  ١:٤٠جيَــى نومــان يــان ئــةريَنى الوازةو تــيؤى  ١:٨٠و ســةرووتر ل ـةو
ثؤزيَتيظــة .تــيؤى بــةرزى فاكتــةرى رِؤماتؤئيــدى نشيــ بــة  ١:٣٢٠يــان ســةرووتر
یەکستتانە بە  ٣٠٠يةكــةى نيَونةتــةوةيى( )IUلــة ميلــىلــيؤى س ـِِؤ لــة نةخؤ ـة
تـــووشبووةكـــان بـــة ئارِتريـــت رِؤماتؤئيـــد بـــة دةركـــةوتنى نـــريَنـــةليَكى ييَـــر
ثيَســتى( )Subcutaneous nodulesو زيانــة دةرةكــىيــةكانى جومطــةيى بــة تايبــةت
واسكؤليت و هةروةها "سندرو ونران"دا دةبيندرىَ .ضونكة نشي بة  ٢٠لة سـةدى
نةخؤ ة تووش بووةكان بة ئارِتريت رِؤماتؤئيد بةو ـيَوازة بـاوة تاقيطـايىيانـةى كـة
هةن فاكتةرى رِؤماتؤئيد لـة سـِِؤمةكةياندا دةسـت نيشـان نـاكرىَ ،كـةوابوو نـةريَنى
بوونى ئة تاقيكارىية بة ماناى ساغ بوونى كةسةكة نية .نشيكةى نيوة لة تووشبووان
بة ئارِتريت رِؤماتؤئيد كة نةخؤ ىيةكةيان لة حالنى دامركاندنـةوة( )Remissionدايـة،
فاكتةرى رِؤماتؤئيد لة سِِؤمةكةياندا ون دةبىَ ،لة حالنيَ دا  ٢٥لة سةدى ئـةوانيتـر،
تيؤةكةيان لةسةريَية.
نشيكــةى  ١تـــا  ٤لـــة ســـةدى ســِِؤمى مرؤظــة ســـاغةكان لـــة بـــوارى فاكتــةرى
رِؤماتؤئيدةوة بـة ـيَوازى التـيَكس ئـةريَنى دةردةضـد ،لـة حالنيَـ دا ئـة رِيَاةيـة بـة
يَوازى رِؤز ــ واليَر تةنيا لەسەدا یەکە .هةر بؤيـة هةسـتيارى ـيَوازى التـيَكس لـة
رِؤز ــــ واليَــر زيــاترة .لــة مرؤظــة بــة تةمةنــةكانى  ٦٥ســالَدا فاكتـةرى رِؤماتؤئيــد بــة
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يَوازى التيَكس لة سِِؤمةكةياندا نشيكةى  ٢٠لة سةد و تةمةنى  ٧٥سالَ زيـاتر لـة
 ٤٠لة سةد ئةريَنى دةردةضـىَ .لـة رِاثؤرتيَـ دا هـاتووة كـة يـة لةسـةر ثيَنجـى ئـةو
مرؤظة ساغانةى كة فاكتةرى رِؤماتؤئيدةكةيان ئةريَنى الواز دياري كراوةو ضوار لةسـةر
ثيَنجى ئةو مرؤظة ساغانةى كة ئةريَنى بةهيَشن ،لة ماوةى  ٥سالَدا توو ـى ئارِتريـت
رِؤماتؤئيد دةبد .كةس و كارى نةخؤ ة تووشبووةكان بة ئارِتريت رِؤماتؤئيد ٧ ،جـار
زياتر لة مرؤظة ساغةكان ،فاكتةرى رِؤماتؤئيد لةواندا ئـةريَنىيـة و كـةس و كـارى ثلـة
يةكى ئةو نةخؤ انةى كة بة ـيَوةيةكى تونـد توو ـى نةخؤ ـى ئارِتريـت رِؤماتؤئيـد
بوون ٣ ،بةرابةر زياتر لة كةسانىتر توو ى ئة نةخؤ ىية دةبد .ديـارة لـة هيَنـد َي
بارودؤخى كتوثرِو خيَراى كاردانةوة بةرنرييـةكانى وة مؤنـؤ نؤكليَئـؤزى ضـلنكى يـان
نةخؤ ة بةسالنداضـووةكان()Geriatricsدا ويَ دةضـىَ رِيَـاةى فاكتـةرى رِؤماتؤئيـد بـة
ـ ـيَوةيةكى بةرضـــاو باـ ـيَتة ســـةرىَ ،كـــةوابوو دةبـ ـىَ ليَـ ـ دانـــةوةى كلينيكـــالنى
تاقيكارىيةكى ئةريَنى بة و يارىيةوة بىَ .ئةنةر تيؤى فاكتةرى رِؤماتؤئيـد زؤر بـةرز
بىَ ،ليَ دانةوةو رِؤظة كردنى تاقيكارىيةكـة سـاكارترة لـةو كاتـةى كـة تيؤةكـة لـة
نيَوان  ١:٢٠تا ١:٨٠دا بىَ .لة سةرةتاى نةخؤ يى ئارِتريت رِؤماتؤئيددا ،تيؤى ئة
فاكتةرة نشمة ،بة زؤر جار  ١:٣٢٠تا ١:٦٤٠ة و هيَنديَ جار ويَ دةضىَ زؤر لةوة
لةسةرتريب باىَ .هةلنبةت ويَ دةضـىَ ئةندازةيـة لـة فاكتـةرى رِؤماتؤئيـدى نرووثـى
 IgMبــة ـيَوةى ــاراوة ب ـىَ و لــة ئاكامــدا تــيؤى رِاســتةقينةى ئــة فاكت ـةرة لــة
سِِؤمةكةدا وةديار نةكةوىَ .فاكتةرى رِؤماتؤئيد نة تةنيا لة سِِؤ و لةى جومطـةى
نةخؤ ة تووشبووةكـان بـة ئارِتريـت رِؤماتؤئيـد دةردةكـةوىَ ،بـةلنكوو ويَ دةضـىَ لـة
سِِؤمى نةخؤ ةكانىتريبدا ببيندرىَ .لة خشتةى يمارة ١ـــ ٧دا دةرسةدى ئـةريَنى
فاكتةرى رِؤماتؤئيد لة نةخؤ ة جؤراوجؤرةكاندا نيشان دراوة.
لة كرايؤنلؤبؤلينةكانى خويَنى تاقميَ لة نةخؤ ةكاندا جـؤرة دية نامانلؤبؤلينيَـ
دةبيندرىَ كة ثيَى دةلنيَد فاكتةرى رِؤماتؤئيدى سارد( )Cold Reactive R.F.و لـة ٤
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ثلــةى ســةدىدا دةنيش ـىَ( .)Cryoprecipitateئــة جــؤرة فاكت ـةرى رِؤماتؤئيــدة لــة
نةخؤ ـــةكانى " ،S.L.E120ســـيندرِؤمى ـــونران" ،مؤنـــؤ نؤكليَئـــؤزى ضـــلنكى و
يَرثةجنةى خانةكانى سيستمى بةرنريى كاتيَ كة لةنةلَ واسكؤليتدا بىَ ،بينـدراوة.
فاكتةرى رِؤماتؤئيدى سارد لة نةخؤ يى ئارِتريت رِؤماتؤئيديبدا بيندراوة.
ئةنةرضى دياري كردنى فاكتةرى رِؤماتؤئيد لة سِِؤ دا بة يَوازى التيَكس ،ساكار،
خيَـــراو كـــة خةرجيشـــة ،زؤر بـــاوة ،بـــة خـــاوةنى ئــةو عـــةي و نِونرفتانـــةى
خوارةوة ة:
 )١ويَ دةضــىَ لــة يةكــة مانطــةكانى نةخؤ ــيى ئارِتريــت رِؤماتؤئيــد ،فاكتــةرى
رِؤماتؤئيد لة سِِؤمةكةدا نةبيندرىَ ،بة لة لةى جومطةى هةوكردوودا هةبىَ.
 )٢تةقريبةن تةنيا فاكتةرى رِؤماتؤئيد لة نرووثى  IgMبة يَوازة دةناسرىَ.
 )٣نشيكةى  ٢٠لة سةدى رِةسـيوة تـووشبووةكـان بـة نةخؤ ـىيـة بـة ـيَوازى
التيَكس ،سِِؤمى نيَطةتي ( )Seronegativeو تةنيا كةمؤ لة  ٢٥لة سةدى تازة الوة
تـــــووشبووةكـــــان بـــــة ئارِتريـــــت رِؤماتؤئيـــــد( ،)Juvenile RAســـــِِؤمى
ثؤزيَتي ()Seropositiveيان دةبىَ.
 )٤يَوازى تاقيكارى ضؤنايةتى يان خيَراى سةر ساليد ،يَوازيَكى بيَانطى(Screen
)testيـة .ليَكؤلنينـةوة ئـةجنا دراوةكـان دةريـان خسـتووة كـة وة مـةكانى هةميشـة
قــابيلى دووثــات( )Reproducibleو رِاســت نــ  .لــة ــيَوازةدا ،جــؤرى ديةجينــى
كؤمثانيــاى دروســتكةر ،ئــةزموونى كةس ـيَ كــة ئــة تاقيكــارىيــة ئــةجنا دةداو ئــةو
ئاسانكارييانةى كـة بـؤ ئـةجنا دانـى تاقيكـارىيةكـة دةبـىَ لةبةرضـاو بطـريد،
دةستيان هةية.
 )٥هةندىَ جار ويَ دةضىَ ،ئةو تاقيكارىيانةى كة لـة التـيَكس كـةلن وةردةنـِىَ،
بة هؤيانةى خوارةوة ئةريَنى نارِاست بد:
S.L.E = Systemic Lupus Erythematosus : 120
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ئةلف) :ثيَ نةدانى نةرماى تةواو بة سِِؤمى نةخؤش بؤ ثاسي كردنى كؤمثلمـان،
بة تايبةت كاتيَ كة ئةندازةى C1qى سِِؤمةكة بةرز بىَ .نةىلَ جـار ئةنـةر ئةنـدازةى
 C1qبــةرز ب ـىَ ،دةبيَتــة هــؤى ئانلؤتينــة بــوونى زةرِرِاتــى الت ـيَكس و لــة ئاكامــدا بــة
يَوةيةكى نارِاست تاقيكارىيةكة ئةريَنى دةردةضىَ .لة جؤرة حالنةتانـةدا بـة كـةمى
تيؤى فاكتةرى رِؤماتؤئيدى سِِؤمةكة لة  ١:٣٢بةرزتر ضووة.
ب) :لةسةرةوة بوونى ناسرو تى ضةورى خويَد.
ج) :لةسةرةوةى بوونى ئةندازةى كرايؤنلؤبؤلينةكانى سِِؤ .
د) :دةبىَ خويَنى نةخؤش بة تةواوى مةييوو بىَ و دواية سـِِؤمةكةى بـؤ تاقيكـارى
جيا بكريَتةوة .ثالزما و سِِؤميَ كـة فيوينـؤجيَنى لةنةلنـة ،زؤر جـار دةتـوانىَ ببيَتـة
هؤى ئانلؤتيناسيؤنى نارِاستى زةرِرِاتى التيَكسةكة.
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خشتةى ١ــ :٧نةخؤ ة سِِؤ ثؤزيَتيظةكان لة رِوانطةى فاكتةرى رِؤماتؤئيدةوة.
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ه) :ئةنــةر PHى بــافيَر يــان ديةجــ  ،كــةمؤ لــة  PH = 8.2بــىَ ،دةتــوانىَ
ئانلؤتيناســيؤنيَكى نارِاســت ثيَ ـ بيَن ـىَ .ثنتــى ئيشؤئيَليَكؤي ـ ()Isoelectric pointى
نامانلؤبؤل يةكسانة لةنةلَ  .PH = 6.6لة PHدا ،نةردةكانى نامانلؤبؤل ثيَكةوة
لكاون و بة يَوةى ئانلؤتيناسيؤنى نارِاست ئا كرا دةبد.
تىَبينى:
نةىلَ جار دياري كردنـى IgMى تايبـةتى ديى ديةجينـى بـؤ ويَنـة تؤكسـؤثالزما لـة
سِِؤمى نةخؤ يَ دا ،بة هؤى هاورِيَيةتى لةنةلَ فاكتةرى رِؤماتؤئيدى نرووثـى IgMدا
زؤر ديوار و ويَ دةضىَ بة يَوةى نارِاسـتIgM ،ى ديى تؤكسـؤثالزماكة ئـةريَنى بـىَ،
ضونكة هةروة دةزان  ،فاكتةرى رِؤماتؤئيد ديى IgGيـة .ئيَسـتا ئةنـةر لـة سـِِؤمى
نةخؤ ــةكةدا  IgGتايبــةتى ديى ديةجينــى تؤكســؤثالزما بــىَ ،بــة ديةجينــى ســةر
ســاليدةكةوة دةلك ـىَ .لــة حالنةتــةدا فاكت ـةرى رِؤماتؤئيــدى نرووثــى IgMيــب ل ـة
سـِِؤمةدا بــة IgGةوة دةلكـىَ و دةبيَتــة هــؤى نارِاســت بــوونى تاقيكــارىيةكــة .ئــة
بارودؤخـة ويَ دةضـىَ لــة ديـاري كردنــى ضـلنكة زنمـاكىيــةكاندا ثيَـ بـىَ ،ضـونكة لــة
سِِؤمى كؤرثـةكاندا ،زؤر جـار فاكتـةرى رِؤماتؤئيـدى نرووثـى  IgMدةبينـدرىَ .لـة
جــؤرة حالنةتانــةدا ،ســةرةتا دةبـىَ نــةبوونى فاكتـةرى رِؤماتؤئيــدى نرووثــى  IgMلــة
منوونةى سِِؤمةكةدا بسةمليَندرىَ واتة دةبىَ لةوة دلننيا بد كة فاكتـةرى رِؤماتؤئيـدى
نرووثى  IgMلة سِِؤمةكةىدا نيـة و دوايـة تاقيكـارى ديـاري كردنـى IgMى تايبـةتى
ديى ديةجينى لةبةرضاو نِاو ئةجنا بدرىَ.
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بةرةو داويَد ثاكى و بةهيَشبوون باد و تةمةنى كورتى خؤتان بة كارنةليَكى نةورة
و بةكةلن بيَلننةوة ،جوان ضاو ليَبكةن كة ئةوةى لة دونيايةدا دةميَنيَتةوة ضىية
و ناثايةدار كامةية و دواية ناثايةدارةكان فيداى ثايةدارةكان بكةن.
« حةزرةتى عةىل()) »
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٨
ثرِؤتينةكانى قؤناغى تووشبوونى نةخؤشى
Acute – phase Proteins

ئةو ثرِؤتينانةى كة لة ئاكامى زيانةكانى انة لة كيسضووةكان ،نيَكرِؤز ،هةوكردن،
ضلنكةكان ،كارة نة تةرنةرييةكان و يان يَرثةجنةكان لة قؤنـاغى تـووشبـوون و لـة
ثالزما و سِِؤمى خويَنى مرؤظـ و ئايةلنة خويَد نةرمةكاندا دةردةكةون ،يان ئـةوة كـة
ئةندازةكـــةيان دةنـــؤرِدرىَ ثــيَيـــان دةلنــيَد ،ثرِؤتينـــةكانى ثةرضـــةكردارى قؤنـــاغى
تووشبوون( .)Acute phase proteins responseرِؤلنـى زؤربـةى ئـة ثرِؤتينانـة ،كـة
كردنةوةى زيانـة هـةوكردوو ةكان لـة ـانةكان دايـة ،بـة لـة هيَنـد َي بـارودؤخيبدا
دةبنة هؤى بةهيَشكردنى زيانة هةوكردووةكان .كؤى ئة كردةوانة دةبنة هؤى بةرنريى
هؤكــارى هــةوكردن ،دوورخســتنةوةو لــةنيَوبردنى ثارضــة ــانةكانى زيــانديتــوو و لــة
دوايــىدا ســارِيَاكردنةوةى ــانةكان .ئيَســتاش بــة ضــاكى ميكــانيشمى ــى كردنــةوة،
كؤنؤِؤلَ و كارى زياترى ئة ثرِؤتينانة نةناسراوة .ئة نرووثة ثرِؤتينانـة لـة رِوانطـةى
سةرضاوةى ثيَكهاتـة و كـارةوة ،لةنـةلَ يـةكؤىدا وة يـة نـ  ،بـة زياتريـان لـة
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جؤرى نةاليكؤثرِؤتيند .زؤربةى ئة ثرِؤتينانة لة جةرطدا ى دةبنةوة ،بة رِيَـاةى
دةردانةكــةيان لــة س ـِِؤ دا لــةييَر كاريطــةرى رِاســتةوخؤ و نارِاســتةوخؤى ســيتؤكينة
دةردراوةكان لة خانةكانى سيستمى بةرنريى و ماددة ثيَوةندىيةكانـة كـة لـة ـانةى
زيانديتوو يان هةوكردوودا دةردةدريَد .ماددةية كة لـة خانـة يارمةتيـدةرةكانى Th
 cellsو خرِؤكــةســثىيــة فانؤســيتة تــا نــاوكىيــةكانى مؤنؤســايت(ماكرؤفاي) و ضــةند
نـــاوكى(خرِؤكـــةهاوتاكان)دا دةردةدريَـــد ،دةبنـــة هـــؤى وروويان و ـــى كردنـــةوةى
ثرِؤتينةكانى قؤناغى تووشبوون لة خانةكانى جةرطدا .بؤ ويَنـة ئـة ماددانـة بـريت
لــة :ئينتيَرلــوك ()Interleukinى يــة و ــةش ،ثرِؤســتانالندينةكان ،ئةنشميــةكانى
تؤمـــؤرِ(TNF-

تةنوضكة ـــيكاريةكان( ،)Lysosomesفاكتـ ـةرى نيَكـ ـرِؤزدةرى
 ،)α121ئينتيَرفرِؤنـى نامـا و  ...هتـد .ليَكؤلنينـةوةكانى ئـة دوايـىيانـة دةريـان
خستووة كة هؤرِمؤنةكانى رِييَنةى هيثؤفيش ،ئادرنالَ و كؤئةنـدامى زاووزيَـب لـة
ى كردنةوةى ئة ثرِؤتينانة لة خانـةكانى جـةرطدا رِؤلنيَكـى نـرينط دةنيَـرِن.
ى وة ماوةتـةوة ،ئةوةيـة كـة ئايـا هـةر كـا لـة
ثرسياريَكى كـة تـا ئيَسـتا بـ َ
خانــةكانى جــةرط بةتــةنىَ تــةنيا ثرِؤتينيَكــى تايبــةتى ــى دةكةنــةوة يــان
هــةركاميَ لــة خانانــة دةتــوانىَ لةيــة كــاتدا ،ضــةند جــؤر لــة ثرِؤتينــةكانى
قؤناغى تووشبوون ى بكاتةوة .هةرضةند خانـةكانى جـةرط وة سةرضـاوةى
سةرةكيى ـى كردنـةوةى ثرِؤتينـةكانى قؤنـاغى تـووشبـوون ناسـراون ،بـة
تةنيا جةرط نىية كة دةتوانىَ ئة كارة بكا .بؤ ويَنة ماكرِؤفايةكانى يمارةيـة
لــة بة ــةكانى كؤمثلمــان و هــةروةها ليكؤســيتةكان ،ئالنوــا يــة ــــ تر ــى
نةاليكؤثرِؤت  122كـة لـة ثرِؤتينـةكانى قؤنـاغى تـووشبـوونى نةخؤ ـينةكاند،
سةنتيَش و لة سِِؤ دا دةردةدريَـد .لـة تاقميَـ لـة نةخؤ ـة هـةوكردووةكاندا،

TNF = Tumor Necrosis factor : 121
 Alpha – 1 – acid glycoprotein (orosomucoid) : 122آلفا یک ـــ اسيد نليكوثروتئ .
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سةرةرِاى ضوونةسةرى ئةنـدازةى ثرِؤتينـةكانى قؤنـاغى تـووشبـوون ،يمـارةى
خرِؤكةسثىيةكان ،رِادةى نيشتنى خرِؤكةسوورةكان( )ESRو نـةرماى لة ـيب
دةضنة سةر .لة خشتةى يمـارة  ١ـــ ٨دا ،ثرِؤتينـةكانى قؤنـاغى تـووشبـوون
ثيشان دراون.
دةركــةوتد ،ضوونةســةر يــان دابــةزينى هــةركا لــة ثرِؤتينــةكانى قؤنــاغى
تووشبوون لة ماوةى نةخؤ يية دا سةربةخؤ و جياواز لـة يـةكؤيد .بـؤ ويَنـة
 CRP123و ئالنوا ية ـــ تر ـى نـةاليكؤثرِؤت  ٦ ،تـا  ٨كـات يميَـر دواى ثيَـ
هاتنى زيان لة سِِؤ دا ثةيدا دةبد و بة دواى  ٤٨تا  ٧٢كات يميَـردا دةنةنـة
ئةوثــــةرِ ،لــــة حالنيَــــ دا هــــاثتؤنلؤب ( ،)Haptoglobinســــيَرِؤلؤثالمس
( )Ceruloplasminو ئالنوا ية ــ ئةنتى تريثس  ،بةر لة  ١٢تا  ٢٤كات يميَـر
ناناسريَنةوةو لة ماوةى  ٧٢تا  ٩٦كـات يميَـر دواى زيانةكـة دةنةنـة ئةوثـةرِ.
لة ماوةى زيانى ـانةيىدا رِيَـاةى  CRPو ئالنوـا يـة ـــ تر ـى نـةاليكؤثرِؤت
هــةروا بــةرزن ،بــة لةنــةلَ ســارِيَابوونةوةى ــانةكة ،رِيَاةكــةيان بــةخيَرايى
دادةبةزىَ و ئـيؤ لـة سـِِؤمةكةدا ئةنـدازة نـانِىَ .ويَ دةضـىَ لـة تاقميَـ لـة
مرؤظةكاندا رِيَاةى ثرِؤتينةكانى قؤناغى تووشبوون كةمؤ لة رِيَـاةى سرو ـتى
و يان بةرزبوونةوةيةكى ئةوتؤ نيشان نةدا .ئة مةسةلةية هؤكـارى جؤراجـؤرى
هةيــة ،بــؤ ويَنــة ناتــةواوى بؤمــاوةيى ،بــةكاربردنى تاقميَــ لــة دةرمانــةكان،
نةخؤ يى ئةنداميَكى جةستة و كؤرثةكان.

CRP = C – Reactive Protein : 123
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لةنيَو ثرِؤتينةكانى قؤناغى تـووشبـووندا ،ئةنـدازةنرتنى  CRPبـة هـؤى خيَـرا
بةرزبوونـــةوةى لـــة ســـةرةتاى زيـــانى ـــانةيى و خيَـــراش دابـــةزينى لةنـــةلَ
ســارِيَابوونةوةىدا ،با ــؤيد رِيَطــاى ديــاري كردنــى زيانــة ــانةيىيةكانــة .ويَ
دةضىَ تا رِادةية ثيَوةنديى نيَوان بةهيَشبوونى زيانةكـة و رِيَـاةى ثرِؤتينـةكانى
قؤناغى تووشبوون لة سوورِانى خويَددا جيَطِ و بةرقةرار بىَ.
خشتةى ١ـــ :٨ئةو ثرِؤتينانةى كة لة قؤناغى دةست ثيَكردنى نةخؤ ىيةكاندا بةرزو نشمىيان هةية.

Abbreviations; APR, acute phase reactant; ApoAI, apolipoprotein Al.
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ثرِؤتينى سى ــ رِيَئاكتيظ
C – Reactive Protein
)(CRP

بؤ يةكة جار لة سالنى ١٩٣٠ى زايينىدا ،فرِانسـيس( )Francisو تايليَـت()Tillett
دةريان خست ئةنةر كةسانيَ توو ى سىية سؤى توند بد و لة نةلَ ثؤىل ساكاريديى
سى( )Cثةيكةرى ميكرِؤبـى ثيَنؤمؤكـؤكىدا ئاويَتـة بكـريَد ،دةبيَتـة هـؤى ثيَـ هـاتنى
زةرِرِاتى نيشتوو .ئة ليَكؤلنةرةوانة بة تويَاينةوةيـةكى زيـاتر بينيـان كـة لـة سـِِؤمى
نةخؤ ةكانى تووشبـوو بـة نةخؤ ـىيـة هـةوكردووةكان و هيَنـديَ لـة ضـلنكةكانىتـر،
ثرِؤتينيَ هةية كة دةتوانىَ بة توورةكةى ميكرِؤبى ثيَنؤمؤكؤكى جؤرةكانى ،٢٧ ،١٦
 ٢٨و زؤر جار هيَنديَ لة جؤرةكانىتريب كاردانةوة نيشان بدا و ببيَتة هؤى ئاوسـانى
ئة ميكرِؤبانة .ئة ماددة ثرِؤتينة كة لـة قؤنـاغى تـووشبـوونى نةخؤ ـىيـةكان لـة
سِِؤ دا دةردةكـةوىَ ،ناويـان نـاوة  .CRPثةرضـةكردارى ئـة ثرِؤتينـة لةنـةلَ ثـؤىل
ساكاريدى "سى"ى توورةكةى ميكرِؤبى ثيَنؤمؤكؤ لة نشيـ ئـايؤنى كةليسـيؤ دا رِوو
دةدات CRP .دةتــوانىَ بــة هيَنــديَ لــة بــاكؤىيــةكان ،كــةرِووةكان ،مشــةخؤرةكان و
تةنانـةت هيَنــديَ لــة خانــة خــؤيىيــةكانى وة خرِؤكــة ســثىيةكانــةوة بلكـىَ .ضــونكة
ثؤليميَرى  CRPبة تةنيايى سيستمي كؤمثلمان لة رِيَطاى كالسيكةوة ئـةكتي دةكـا،
بة يَوةيةكى نارِاستةوخؤ دةبيَتة هؤى كردةوةى ئؤثسؤنيشاسيؤن يان ي كردنةوةى
خانةكان .هةروةها بة يَوةيةكى رِاستةوخؤش بة ثيَوةلكان بـة مايكرِؤئؤرنانيشمـةكان
و خرِؤكة سثىيةكانةوة ،ثةلة لة كردةوةى ئؤثسؤنيشاسـيؤندا دةكـا واتـة خيَرايـى بـة
كـــارى ئؤثسؤنيشاســـيؤن دةدا .كـــةوابوو ثرِؤتينـــى  CRPبـــة بـــوونى تايبةمتةنـــديى
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ئؤثســؤن  ،رِؤلنيَكــى نرينطــى لــة دوورخســتنةوةى زةرِرِاتــى دةرةكــى لــة ســوورِانى
خويَد()Clearingدا هةية .تويَاينةوةكان دةريان خستووة كة ئة ثرِؤتينة لة بـةرنريى
لةش بة ديى ضلنكة ثيَنؤمؤكؤكىيةكاندا رِؤلنيَكى نرينط دةنيَرِىَ و هةر بؤية ويَ دةضىَ
بةر لة ثيَ هاتنى ديةتةنى تايبةتى بة ديى ميكرِؤبةكة CRP ،ضاال بىَ .ئة ثرِؤتينة
لة سِِؤ و لةكانى جةستةى مرؤظة ساغةكان( وة ـلةى ثريتـوان ،ـلةى ثلـوور،
ـــلةى ســـينؤظيالَ و )...بـــة رِيَاةيـــةكى زؤر كـــة رِانةيةنـــدراوة .لـــة كاردانـــةوة
هةوكردووةكاندا ،ڕێژەی ئة ثرِؤتينـة بـة ـيَوةيةكى كتـوثرِى تـا نشيكـةى ٣٠٠٠
كةرِةت لة ماوةى  ٦تا  ٤٨كات يميَـر دةضـيَتة سـةرىَ .ويَ دةضـىَ نـةردى  CRPلـة
ثيَن بةش دروسـت بـووبىَ( )Pentamericكـة بـة هـؤى ثيَوةنـديىيـة هاوبة ـةكانةوة
ثيَكةوة لكاون .كيَشى نةردى ئة ثرِؤتينة  ١٣٥تا  ١٤٠كيلؤ دالنتؤنة و هاوكؤلكـةى
تانشينةكة ــى  ٦/٦٥Sدةبــىَ .نةرضــى  CRPو ئيمؤنؤنلؤبؤلينــةكان لــة رِوانطــةى
ديةجينى ،ثيَكهاتةى نةرديى ،سةنتيَش و  ...دوو ماددةى بة تةواو ليَ جيان ،بة لة
رِوانطةى كارةوة( )Functionزؤر ويَـ دةضـد CRP .لـة رِوانطـةى ديةجينـىيـةوة زؤر
بةهيَشةو ليَدانى لة بوونةوةريَكى تاقيطةيى وة كةرويَش دةبيَتة هؤى دروست كردنـى
ديةتةنى ديةكةى.
تويَاةرةوان دةريان خستووة كـة  CRPثيَشـطِى لـة )١ :كؤبوونـةوةى ثـةرِةكانى
خويَد )٢ ،ضاال بوونى فاكتةرى ثةرِةكانى خويَد )٣ ،ضوونة دةرةوةى سـيَرِِِِؤتؤن و
بيَتا نلؤكؤرِؤنيداز لة ثةرِةكانى خويَددا دةكا .ئةليكؤِؤفؤرِزى سِِؤ نيشـانى داوة كـة
 CRPتةقريبــةن لــةنيَوان ناوضــةى بيَتــا و نامــادا ئــة بةراوبــةرىَ دةكــا و ويَ دةض ـىَ
ڕێژەكة ى لة زيانة انةيىيةكاندا تا نشي  ٢لة سةدى تةواوى ثرِؤتينةكانى سـِِؤ
بايَتة سةرىَ CRP .لة بةرامبةر نةرمادا خؤرِانر نيية و لة نةرماى  ٧٠ثلةى سةدىدا
بؤ ماوةى  ٣٠خولة لةنيَو دةضىَ .ئة ماددةية لة كؤرثةلةوة تـىَثـةرِ نـابىَ و تـاكوو
ئيَستا تةنيا لة مرؤظــ و مةميووندا دؤزراوةتةوة .لةو نةخؤ ىيانةى خوارةوةدا رِيَاةى
 CRPلة سِِؤ دا بةرز دةبيَتةوة:
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 :١ضلنكة بةكؤيايىيةكان.
 :٢ياوى ئةكتيظى رِؤماتيشمى.
 :٣تووشبوون بة جةلنتةى دلَ.
 :٤يَرثةجنة مةترسيدارة بآلوةكان.
 :٥ئارِتريت رِؤماتؤئيدى ئةكتي .
 :٦ضلنكة ظايرؤسىيةكان.
 :٧ئازارة باريكة(سيب).
رِيَـــاةى  CRPدواى نة ـــتةرنةرييـــةكان ،بةخشـــينى رِيَاةيـــةكى زؤرى خـــويَد،
واكسيناسيؤن و ئامبؤىل( )Emboliسىيةكانيب لة سِِؤمى خـويَددا بـةرز دةبيَتـةوة.
لة جةلنتةى دلَدا ،با ؤيد و هةستيارتريد تاقيكارىيـة كـة دةكـرىَ نيشـانةنةليَ لـة
نيَكرِؤز يان هةوكردنى انةى ماسؤلنكةى دلنى ىلَ وةدةست بيَن ئةندازةنرتنى CRPية
و سةرةرِاى ئة تاقيكارييةش تةنانةت دواى دابةزينى رِيَاةى  ،SGOT124تا ماوةيـة
هةروا ئةريَنى دةميَنيَتةوة .ئةنـةر  CRPنـةريَنى بـىَ ،ماسـؤلنكةى دلَ زيـانى نـةديوةو
ناتةواوى دةمـارة خـويَنىيـةكانى كرِؤنيَـر و يـان نةخؤ ـىيـةكانىتـرى دلنـة .لـة يـاوى
رِؤمـــاتيشمىدا CRP ،با ـــؤيد و هةســـتيارتريد تاقيكـــارىيةكـــة كـــة لـــة مـــاوةى
نةخؤ ينةكةدا بة يَوةى بةردةوا ثؤزيَتيظـة .بـةهيَشتريد بشويَنـةرى ـى كردنـةوةى
ثرِؤتينـــةكانى قؤنـــاغى تـــووشبـــوون ،ئةندؤتؤكســـينى بـــةكؤىيةكانـــة .كـــةوابوو
ئةنــدازةنرتنى  ،CRPمتمانــةتريد كةرةســةى ديــاري كــردن و كــؤنؤِؤلنى هــةوكردنى
كتــوثرِى بــةكؤييــةكان و هــةروةها ضــلنكة ــاراوةكان()Occult infectionة .لــة
نةخؤ ىية خؤبةرنرييةكانيبدا بة ئةندازةنرتنى رِيَاةى  ،CRPدةكـرىَ لـة تونـدى و
ثيَشكةوتنى نةخؤ ىيةكة زانيارى وةدةست بيَن  ،ضـونكة بـة كـةمى بـة بـىَ بـوونى
هةوكردنى انةكان ،رِيَاةكةى بة يَوةيةكى بةردةوا بةرز دةبيَتةوة.

 :124ســِِؤمى جــى ئــؤ تــى SGOT(Serum Glutamate oxaloacetate Transaminase( :كــة
Transaminase) AST(Aspartateيشى ثىَ دةلنيَد .و.
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خالنة بةهيَشةكانى تاقيكارى  CRPبة نيسبةت  ESRةوة بة يَوةى خوارةوةية:
 :١ويَ دةضىَ بةبىَ بوونى هةوكردن ESR ،بةرز بيَتةوة ،بة  CRPسرو تى بـىَ،
وةكوو كة خويَنىيةكان بة هؤى كة بوونةوةى خرِؤكةسـوورةكان ،لـة زط ثـرِىدا بـة
هؤى بةرزبوونةوةى فيوينؤييَد ،لة دةورانى هةستانةوةى نةخؤ ىية ضلنكىيةكان و لة
ســـيندرِؤمةكانى ميلؤمـــادا ،بـــة هـــؤى بةرزبوونةوةيـــةكى رِيَـــاةيى نلؤبؤلينـــةكان
( .)Hyperglobulinemiaفيوينــؤييَد خــاوةنى نةردةنــةليَكى ـيَوة دةرزى و زي ـاتر
ناهاوخشــ و ESRيــب دةبةنــة ســةرىَ ،لــة حالنيَــ دا ئــةلنبؤم بــة هــؤى بــوونى
نةردةنةليَكى هاوخشتةوة ،دةبيَتة هؤى دابةزينى .ESR
 :٢ويَ دةضىَ لة هيَنديَ حالنةتدا ،هـةوكردنيَ لـة ـانةكاندا هـةبىَ ،بـة رِادةى
نيشتنى خرِؤكةسـوورةكان سرو ـتى بـىَ واتـة ESR ،سرو ـتى بـىَ .بـؤ ويَنـة ئةنـةر
كاردانةوةى رِؤماتيشمى ناتةواويىيةكى نِانى دلنى لةنةلَدا بىَ ،لة حالنةتةدا تاقيكارى
 CRPيارمةتىيةكى نةورةية بؤ دياري كردنى انة هةوكردووةكان.
 :٣لــة قؤناغــة زؤر ســةرةتايىيــةكانى تــاى رِؤمــاتيش دا ESR ،سرو ــتىيــة ،بــة
تاقيكـارى  CRPثؤزيَتيظـة .ئــةو حالنةتانـةى ديكــة كـة تاقيكــارى  ESRسرو ـتى يـان
بةرزبوونةوةيــةكى زؤر كــةمى هةيــة ،بــة  CRPثؤزيَتيظــة ،لــة باســةكانىتــردا بيــان
خويَننةوة.
بةرزبوونةوةى رِيَاةى  CRPلة سِِؤ دا نة تةنيا لـة رِوانطـةى ناسـينةوةدا نرينطـة،
بــةلنكوو لــة رِوانطــةى بــةهيَشبوونى نةخؤ ــيى و كاردانــةوةى نــةخؤش بــة نيســبةت
دةرمانيشةوة نرينطى هةية ،ضونكة دةست بةجىَ دواى ضارةسةرى و دةرمانى لةبار و
يــان البردنــى تؤمــؤرِى ـيَرثةجناوى ،بــةر لــة سرو ــتى بــوونى  ،ESRرِيَــاةى
دادةبةزىَ و لـة سـِِؤمى خـويَددا ديـارى نـاكرىَ .كـةوابوو بـةر لـة كؤتـايى هيَنـان بـة
CRP

دةرمان و ضارةسةرى نةخؤ ىية  ،دةبـىَ لـةوة دلننيـا بـ كـة CRPيةكـةى نـةريَنى
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دةرضووة .نةخؤ ة رِؤماتيشمىيةكانى كة لة ييَر دةرمـانى  ACTH125و كـؤرتيشؤن دان
تاقيكارى CRPيةكةيان نيَطةتي دةبىَ ،بة دةبـىَ لـةوة ئانـادار بـ كـة نيَطـةتي
بوونى ئة تاقيكارىية ،بة نيشانةى ضا بوونـةوة نيـة و دةبـىَ دةرمانةكـةيان تـاكوو
ضا بوونةوةى نةخؤ ينةكة دريَاة ثـىَ بـدةن .تاقيكـارى  CRPلـةو نةخؤ ـانةى كـة
توو ى تاى رِؤماتيش بوونة ،لة حالنيَ دا كة نيشانةكانى سةما لةرزؤكى( Sydenham’s
 )choreaدةركـــةوىَ ،نيَطـــةتي دةبـــىَ .ئيَســـتا ئةنـــةر تاقيكـــارى  CRPلـــةوةها
نةخؤ ــانيَ دا نــةريَنى بــىَ ،بــة نيشــانةى بــوونى هــةوكردنى دلَ()Carditisيــب لــة
نةخؤ ةكة داية.
ئاكامى ئةريَنى نارِاست لة تاقيكارى CRPدا بة ثيَاةوانةى  ESRزؤر كةمـة .ئةنـةر
سِِؤمى سرو تى بؤ ماوةى ضـةند رِؤيان لـة سـةالجة يـان فريشيَـردا هـةلنطريد و دوايـة
تاقيكارى CRPيةكةى ئـةجنا بـدةيد ،ويَ دةضـىَ بـة كـةمى بـة ـيَوةيةكى نارِاسـت
ئةريَنى دةرضىَ .هةر بؤية با ؤ واية هةميشة تاقيكارى  CRPبة سِِؤمى نوىَ ئةجنا
بدةيد.

شيَوازى ئةجنامدانى تاقيكارى CRP
بؤ دياري كرنى  CRPيَوازنةليَكى جؤراوجؤرى سيَرؤلؤيى هةية كة لـة هيَنـديَ لـة
يَوازةكاندا دةكرىَ رِيَاةى ضةندايةتى CRPيب لة سِِؤ و لةكانى لةشدا ئةندازة
بطريد .لة قةديمدا بؤ دياري كردنى  CRPلة ثؤىل ساكاريدى "سى" جةستةى ميكرِؤبى
ثيَنؤمؤكــؤ كــةلنكيان وةردةنــرت ،بــة بــة هــؤى نِونرفتيَكــى كــة ســازكردنى ئــة
ديةجين ـة بــووى ،ئةمرِؤكــة لــة ديةتــةنى ديى  CRPكــةلن وةردةنــِىَ .بــة ـيَوازة
جؤراوجؤرةكــانى ثيَرسيثيتاســيؤن لــة "تيــوبى موولوولــةيى"دا ،126ئيمؤنؤديويــؤييَد،

ACTH = Adrenocorticotrophic hormone : 125
 : 126لولة موئينة :كاثي ليَرى تيوب Capillary tube
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تةواوكــةرى ثايــةدار ،هيَمانلؤتيناســيؤن ،نيَولــؤميَؤى ،تؤربيــديَميَؤى و يــان ـيَوازى
التيَكسى ئانلؤتيناسيؤن ،لة سِِؤ دا  CRPجيا و ئةندازةكة ى ديارى دةكةن ،بـة
لــةنيَو ئةوانــةدا ـيَوازى التيَكســى ئانلؤتيناســيؤن لــة ئيَــراندا لــةوانىتــر بــاوترة .بــؤ
ئةجنا دانى ئة تاقيكارىية ،سةرةتا ديةتةنى تايبةتى ديى  CRPبة ليَدانى  CRPلـة
بوونــةوةريَكى تاقيطـــةيىدا ئامـــادة دةكـــةن و دواتــر بـــة زةرِرِاتـــى ثـــؤىل ســـتِيَنى
التيَكسى()Polystyren latexيةوةى دةلكيَند .كةوابوو كاتيَ كـة سـِِؤمى نةخؤ ـيَ
 CRPلةنةلَدا بوو ،لةنةلَ ئةو زةرِرِاتةى سةرةوة تيَكـةلنى بكـةيد ،دةبيَتـة هـؤى ثيَـ
هيَنانى ئانلؤتيناسـيؤن .ئـة تاقيكـارىيـة لةسـةر بناغـةى Reversed passive
agglutinationة و تــا رِادةيــةكيب هةســتيارة .بــة ــيَوازة دةكــرىَ بــة ثيَــى
دامةزراوةى دروستكةرةكةى تاكوو ية مايكرِؤنرا  CRPلة ية ميلىليؤى سـِِؤ دا
ئةندازة بطريد وة "كيتى" دامةزراوةى ISMUNITى ئيتاليا(ويَنةى  ١ـــ .)٨
ديارة هةر كيتيَكى تاقيكارى التيَكسى ئانلؤتيناسيؤنى  CRPبريتىية لة ماددانةى
خوارةوة:
 :١ئةو وو ةى كة ديةجينى CRPى تيَداية كة لة رِاسـتىدا دية CRPيـة كـة بـة
زةرِرِاتــى التيَكســةوة لكــاوة .زؤر جــار لــة التيَكســى رِةنطــى كــةلن وةردةنــرن تــاكوو
ئانلؤتيناسيؤن رِوونؤ دةركةوىَ.
 :٢وو ةى هةلنطرى سِِؤمى كؤنؤِؤلنى ثؤزيَتي .
 :٣وو ةى هةلنطرى سِِؤمى كؤنؤِؤلنى نيَطةتي .
 :٤بافيَرى خويَـدارى نليسـينى  PH = 8.2بـؤ تراوكردنـةوةو تيؤاسـيؤنى سـِِؤمى
نةخؤ ةكة.
 :٥سِِؤمى نةرما دراوى نةخؤ ةكة.
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Reversed passive latex

شيَوازى ضؤنايةتى تاقيكارى :CRP – Latex
بةر لة دةست ثيَ كردنى تاقيكارىيةكة ،سِِؤ و كيتى تاقيكارييةكة لة سةالجةكة
دةريَــند و بــؤ مــاوةى  ١٥خولــة لــةنيَو تاقيطاكــةدا داينـيَد تــاكوو دةنةنـة نــةرماى
ويَنةكة.
 :١لةسةر ساليديَكى نةورةى تاري كة زياتر لةنةلَ كيتى تاقيكارىيةكةية ،دلنؤثيَ
لة سِِؤمى نةرما دراوى نةخؤ ةكة ،دلنؤثيَـ سـِِؤمى كـؤنؤِؤلنى ثـؤزيَتي و دلنؤثيَـ
سِِؤمى نيَطةتي لة سىَ ويَنى ساليدةكةوة رِؤ بكةن.
 :٢ئةو وو ةى ديةجينى التيَكسى تيَداية زؤر بة هيَوا ى بيبشويَند تـاكوو جـوان
تيَكةلَ دةبىَ و دواتر بـةو دلنؤثةكيَشـةى لةنةلنيـةتى ،لةسـةر هـةركا لـةو سـِِؤمانةى
سةرةوة دلنؤثيَ لة ديةجينة زياد بكةن.
 :٣بة ئؤثليكاتؤريَكى ضيَو بة جيا جيا هةركا لـةو سـِِؤمانة لةنـةلَ ديةجينـةكان
تيَكــةلَ بكــةن و بــة ئةنــدازةى بازنةيــة بــة ئةســتوورى  ٢/٥ســةنتىمــيؤ لةســةر
ساليدةكةدا ثان بكةنةوة.
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 :٤زؤر بة هيَوا ى سـاليدةكة لةسـةر يةنـةريَ يـان بـة دةسـت ببـشويَند و ئاكـامى
ئانلؤتيناسيؤنةكة لة ييَر تيشكى ضراية لةو ماوة ديارى كراوةى كة لـة كاتالؤنةكـةدا
نووسراوة ،وةخويَند .ئةنةر سِِؤمى نةخؤ ـةكة  CRPلةنـةلَدا بـوو ئانلؤتيناسـيؤن
دةبيندرىَ(ديارة لـة نيَـوان  ٢تـا  ٥خولـة دا ئاكامةكـة دةردةكـةوىَ) .لـة حالنةتـةدا
زةرِرِاتى التيَكس بة يَوةى نرموولةنةليَكى در تى ثيَكـةوة نووسـاو وةدةردةكـةون.
ئةنــةر زةرِرِاتــى الت ـيَكس بــة يــة ـيَوة ثةرتــةوازةو ليَ ـ بــآلو بــد ئــةوة ئاكــامى
تاقيكارىيةكة نيَطةتي دةبىَ.
تىَبينى:
هيَنديَ لة كيتةكانى ديارى كردنـى  ،CRPسـةرةتا دةبـىَ سـِِؤمةكة بـة نيسـبةتى
 ١:٢٠لةنةلَ بافيَرى  PH = 8.2كة لةنةلنيةتى تراو بكريَتةوةو دواتر لةنةلَ ديةجينـى
التيَكسةكةدا تاقيكارييةكة ئةجنا بدرىَ.

شيَوازى ضةندايةتى تاقيكارى :CRP – Latex
زؤر جــار رِيَــاةى  CRPلــة سـِِؤ دا نــةليَ زؤرةو لــة ئاكامــدا ويَ دةضـىَ بــة هــؤى
دياردةى ناوضةيىيةوة بة هةلنة سِِؤميَكى ثؤزيَتي بـة نيَطـةتي رِاثـؤرِت بدريَتـةوة.
كـةوابوو با ـؤ وايــة ئةنـةر سـِِؤميَ نيَطـةتي بـوو ،بــةر لـةوةى كــة رِاثؤرِتةكـة بــة
نيَطةتي بدةنـةوة لةنـةلَ تـراوى  ١:٥يـان زيـاتر تاقيكـارىيةكـة دووثـات بكةنـةوة.
هيَنديَ جار ثيَويستة رِيَاةى ضةندايةتى  CRPنيَو سـِِؤمةكة ئةنـدازة بطـرن ،ضـونكة
رِيَاةى  CRPثيَوةنـدىيـةكى رِاسـتةوخؤى لةنـةلَ تونـدى هـةوكردندا هةيـة .سـةرةتا
دةبىَ بؤ ئة كارة سِِؤمةكة بة رِيَاةكانى  ١:٢تا  ١:٦٤و هيَنـديَ جـار تـا ١:١٢٨
لةنةلَ بافيَرى نيَو كيتةكة و يان بافيَرى  PH = 8.2كة يَوةى سازكردنى لة خـوارةوة
باس كراوة ،لـةنيَو تيوبـةكاندا تـراو ب كةنـةوة .دواتـر بـة هـةركا لـة تراوانـة وةكـوو
ـيَوازى ضـؤنايةتى تاقيكـارى  CRP – Latexئـةجنا بـدةن و تراوتـريد تيوبيَـ لـة

د .پەرویزی پاکزاد

299

س ـِِؤمةكة كــة ثــؤزيَتي ب ـىَ تــيؤى CRPى ئــةو س ـِِؤمةية .هيَنــديَ لــة دامــةزراوة
دروستكةرةكانى كيتة تاقيطةيىيـةكانى وة ISMUNITى ئيتاليـا ،رِةقـةمى ييَـرةى
كةرت(مرج كسر) ى تراوتريد تيوبيَـ كـة ثـؤزيَتي بـووة ،بـة ـيَوةى مـايكرِؤنرامى
 CRPلة ميلىليؤى سِِؤ ()microgram/mlدا حةساويان كردوة.
يَوازى سازكردنى بافيَرى خويَى نليسينى  PH = 8.2بؤ تراوكردنةوةى سِِؤمى
نةخؤ ةكة.
 ١ـــ نليس
 ٢ـــ هايدرؤكسيدى سؤديؤ
 ٣ـــ سؤديؤ كلؤرِايد
 ٤ـــ سؤديؤ ئازيد

0.1 M/1000ml

Glycine

2.5m M/1000ml

Sodium hydroxide

0.15 M/1000ml

Sodium chloride

0.1 gr/100ml

Sodium azide

ضةند خالَيَك لةمةرِ تاقيكارى :CRP – Latex
 :١هةميشة ئةو وو ـانةى كـة مـاددةى تاقيكـارييـان تيَدايـة لـة  ٢تـا  ٨ثلـةى
سةدىدا هةلنطرن.
 :٢نابىَ هيض كات  CRP – Latexبيبةستىَ.
 :٣ضاو لة رِيَكةوتى بةسةرضوونى سةر وو ةكان بكةن.
 :٤الني كة رِيَاةى  CRPلة سـِِؤ دا كـة لةنـةلَ  CRP – Latexبـؤ ديـارى كـردن
دةبىَ ،بة ثيَى دامةزراوةى دروستكةرى كيتةكة جياوازىيةكى هةية.
 :٥ئةنـــةر  anti-CRPلةنـــةلَ ثيَوةنـــدة هاوبة ـــةكةى( )Covalentبــة زةرِرِاتـــى
التيَكســةوة نــةلكابىَ يــان تايبــةتى بــة ديى  CRPســاز نــةكرابىَ ،ئاكــامى رِاســتةقينة
وةدةست نايةت.
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 :٦دةبــىَ ســِِؤمى نةخؤ ــةكة نــوىَ بــىَ ،ئةنــةر هــةر ئــةو رِؤية نــةتان تــوانى
تاقيكــارىيةكــة ئــةجنا ب ـدةن ئةوثةرِةكــةى  ٤٨تــا  ٧٢كــات يميَــر س ـِِؤمةكة لــة
سةالجةيةكى  ٢تا  ٨ثلـةى سـةدىدا هـةلنطرن .ئةنـةر دواى  ٧٢كـات يميَـر ويسـتتان
تاقيكارييةكة ئةجنا بدةن ،دةبىَ سِِؤمةكة بيبةستىَ .دةبىَ ئانادارى ئـةوة بـد كـة
زياتر لة جاريَ نابىَ سِِؤمةكة بيبةستىَ.
 :٧دةبىَ سِِؤمى نةخؤش و سِِؤمة كؤنؤِؤلنـةكان رِوون و بـة دوور لـة هـةر جـؤرة
زة ِررِات َي بد .لة غـةيرى ئـة ـيَوةدا دةبـآ بـة هـؤى سـةنؤيويؤجى دةورى زؤر يـان
فيلتيَرى بةر لة تاقيكاريي ،سِِؤمةكة ساف و رِوون بيَتةوة.
 :٨ئةنةر ديةجينى  CRP – Latexلةنةلَ سِِؤمى كؤنؤِؤلنى ثؤزيَتي دا ئانلؤتينـة
نةبوو لة مةسرةف كردنى ئةو ديةجينة خؤببويَرن.
 :٩هةميشة ساليدةكة لة ثلةى نةرماى يوورةكةدا هـةلنطرن .ئةنـةر سـاليد و كيتـى
تاقيكارييةكةتان خستة نيَو سةالجةوة ،دةبىَ لة كاتى تاقيكارىدا نةرماكةى بطاتةوة
بة نةرماى يوورى تاقيطةكة .ئةنةر ساليدةكة رِةش بوو ئاكامى تاقيكارىيةكـة رِوونـؤ
دةبيندرىَ.
 :١٠دةبىَ ساليدةكة خاويَد بىَ و دواى هةر تاقيكارىيـة بـة ئـاو بشـؤردرىَ و بـة
كلينـــيَكس و ـ ـ بكريَتـــةوة .ئةنـــةر بـــؤ ماوةيـــةكى زؤر لـــة ســـاليديَ كـــةلنكتان
وةرنرتووة(نشي ـ  ٥٠تاقيك ـارى) دةب ـىَ بــة رِيَاةيــةكى يةكســان بــة ئــةلكؤل و ئيَتيَــر
بيشؤن .ئةنةر ثامشاوةى سـابوون و مـاددة ثـا كـةرةوةكانىتـر لةسـةر سـاليدةكةدا
مبيَنىَ ،ويَ دةضىَ ثيَب بة كاردانةوةى ديةج و ديةتةن بطرىَ.
 :١١لـــةحالنيَ دا ئةنـــةر دةســـت بـــةجىَ دواى زيـــادكردنى ديةجينـــى  CRPبـــة
سِِؤمةكة ،ئانلؤتيناسيؤن بيندرا دةبىَ بة نيسبةت دروستى تاقيكارىيةكـةوة نومـان
بــةريد واتــة نومامنــان لــة دروســتى تاقيكــارىيــةوة بـىَ ،ضــونكة ويَ دةضـىَ سـةر بــة
كاردانةوةيةكى ناتايبةتى يان ئوتوو ئانلؤتيناسيؤنةوة بىَ.
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 :١٢نــابىَ ديةجينــى التيَكســي وو ــةية لةنــةلَ وو ــةيةكىتــردا تيَكــةلَ و
مةسرةف بكةيد ،مةنةر ئةوةى كة يمارةى سريالنة( )Lot. No.كانيان يةكيَ بد.
 :١٣نِاوةى بافيَر دةبىَ رِوون بىَ .لة كاتى ليَلنى يان بـوونى تانشـ نـةليَ لـةودا
دةبىَ لة مةسرةف كردنى خؤ ببـويَرن .هـةروةها ئةنـةر PHى نـِاوةى بـافيَر لةنـة َل
٨/٢دا رِيَـــ نـــةبوو و لـــةنيَوان  ٥/٥تـــا  ٨بـــوو ،دةتـــوانىَ ببيَتـــة هـــؤى ئوتـــوو
ئانلؤتيناسيؤنى زةرِرِاتى التيَكسةكة.
 :١٤ئةنةربيَتوو رِيَاةى ضـةورى سـِِؤمةكة( )Lipemicيـان فاكتـةرى رِؤماتؤئيـدى
سِِؤمةكة لةسةرةوة بىَ ،وي دةضىَ بة يَوةيةكى نارِاست تاقيكارى  CRPثـؤزيَتي
دةرضىَ.
 :١٥هةولَ بدةن لة ثالزما بؤ تاقيكارى  CRPكةلن وةرنـةنرن ،ضـونكة ويَ دةضـىَ
فيوينؤييَنةكةى ببيَتة هؤى ئانلؤتيناسيؤنى نارِاسـتى زةرِرِاتـى التيَكسـةكة .هـةر ئـةو
مةسةلة بؤ خويَنيَكيب كة بـة تـةواوى نةمـةييوةو سـِِؤمةكةى جيـا نةبؤتـةوة ،ديَتـة
ثيَب.
 :١٦هةميشة لة سِِؤمى نةرماديتوو بؤ تاقيكارييـةكانى التـيَكس كـةلن وةرنـرن،
ضونكة ئةنةر رِيَاةيةكى زؤر كةمى C1qى كؤمثلمانى سِِؤمةكة لةسـةرىَ بـىَ توانـايى
ثيَكةوة لكانى زةرِرِاتى التيَكسى ثيَكةوة هةية و بة يَوةيةكى نارِاست تاقيكارىيةكـة
ثؤزيَتي دةردةضىَ.
 :١٧بة ثيَـى رِاثـؤرِتى تاقميَـ لـة ليَكؤلنـةرةوان رِيَـاةى  CRPلـة سـِِؤمى كؤرثـة
ســـاغةكاندا نشيكـــةى  0.1 mg/100mlو ثــيَنةيشـــتووة ســـاغةكان نشيكـــةى
mg/100mlى سِِؤ داية .تاقميَكىتر لـة ليَكؤلنـةرةوةكان رِيَـاةى  CRPسرو ـتى تـا
1.2 mg/100mlى سِِؤ دا رِاثؤرِت داوة(ئة رِيَاةية ينة دوونيانةكان لةخؤ نانرىَ).
0.5
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رِادةى نيشتنى خرِؤكة سوورةكان
)Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR

رِادةى نيشتنى خرِؤكة سوورةكانى خويَد ،ثيَوةنديىيةكى رِاستةخؤى لةنةلَ
فيوينؤييَد و تا رِادةيةكيب نلؤبؤلينةكانى "ئالنوا  ٢ــ ،بيَتا و ناما"ةوة هةية .ئة
ثرِؤتينة ناهاوخشتانة ،زياتر لة هةر ثرِؤتينيَكىتر دةتواند بارة نيَطةتيظةكانى خرِؤكة
سوورةكان بيَننة خوار(ثؤتانسيةىل زيَتا) و  ESRبةرنة سةرىَ .بة ثيَاةوانة ئالنبؤم و
ليَست  ESRدادةبةزيَند .رِادةى نيشتنى خرِؤكة سوورةكانى خويَنى كؤرثةكان و
خويَنى ناوكة ثةت  ،زؤر هيَواش و بة كةمى زياتر لة  ٢ميلىليؤ لة كات يميَر داية .لة
مندا ن و تةمةنة الوةكانيبدا رِيَاةى  ESRكةمؤ لة ثيَنةيشتووةكان و مرؤظة
تةمةنة ما ناوةندىيةكان ،كةمؤ لة مرؤظة بة تةمةنةكان و ثياوان كةمؤ لة يناند.
ئةوثةرِى رِيَاةى سرو تى رِادةى خرِؤكة سوورةكان بة يَوازى ويَستيَرنريد
( )Westergrenبة يَوةى خوارةوةية:
ثياوان
كةمؤ لة  ٥٠سال
سةرووى  ٥٠سالَ

ينان

15mm/h

20mm/h

20mm/h

30mm/h

سةرووى  ٨٥سا َل
ئةو ثياوانةى وازيَكتؤمىيان بؤ كراوة ،رِيَاةى ESRةكـةيان دةضـيَتة سـةرىَ ،بـة
ئةنةر هؤرِمؤنى تيَستؤسؤِؤن بةكار بيَند ،رِيَاةكةى سرو تى دةبـىَ .نشيكـةى  ١٠لـة
30mm/h

42mm/h

سةدى مندا نى بة رِوالنةت سـاغ ESRةكـةيان سـةرووى  ٢٠ميلـىمـيؤ لـة كـات يميَـر
داية ،بة بة يَوةى سرو تى ،ئةوثةرِةكةى  ١٠ميلىميؤ لة كات يميَر داية.
لةو نةخؤ انةى فؤرِمى خرِؤكة سوورةكانيان دةنؤرِىَ ،بة هؤى فـؤرِ نـةىل ثيَكـةوة
لكاو و نيشتنى خرِؤكةكانيان ،زياتر رِادةى ESRةكةيان كة يـان سـيورة وةكـوو كـة
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 )Sickleيـان بازنـةيى بـوونى خرِؤكـة سـوورةكان

( .)Spherocytosisئةنــةر لــةوةها حالنــةتيَ دا ،نــةخؤش توو ــى ضــلنكيب بــووبىَ،
ESRةكةى نانؤرِىَ يان زؤر كةمة .ويَ دةضـىَ ضوونةسـةرى لـة رِادةبـةدةرى يمـارةى
خرِؤكة سثىيـةكان ببيَتـة هـؤى تيَـ ضـوون لـة نيشـتنى خرِؤكـة سـوورةكاندا وةكـوو
يَرثةجنةى دريَاخايةنى ليموةخانةكانى خويَد( )CLL127كة لةنةلَ بـوونى يمارةيـةكى
لة رِادةبةدةرى خرِؤكة سثىيةكان ،رِادةى نيشتنى خرِؤكة سوورةكان لـة نيَـوان سـيور
تا ية ميلىمـيؤ لـة كـات يميَـر دايـة .لـة قؤنـاغى دابـةزينى خرِؤكـة سـثىيـةكان لـة
نةخؤ ىيةدا ،رِادةى ESRةكة دةناتة  ٦١ميلىميؤ لة كات يميَردا.
ئةنــدازةى  ESRثيَوةنــديى بــة ــةكرى خــويَد( جيــاواز لــة ئةســيدؤزى ديــابيَتى)،
كةليسيؤ  ،فؤسوؤرِ ،جؤرى خؤراكى بةكار براو ،ثلةى نةرماى لةش و وةرزشدا نىية،
بــة زةرداو( )Bileرِادةى  ESRدادةبــةزيَنىَ و ضــةورى نيَوخــويَد دةيباتــة ســةرىَ.
بةرزبوونــةوةى "اورة"ى خــويَد دةبيَتــة هــؤى بةرزبوونــةوةى  ESRو بــةكار بردنــى
دةرمانة دية هةوكردووةكان(ئيسؤؤئيدى و نا ئيسؤؤئيدى)يب دةبيَتة هؤى دابةزينى.
" اينووزيـون دكسـؤان" ،دةبيَتـة هـؤى ئــةوة كـة خرِؤكةسـوورةكان ئاسـانؤ ثيَكــةوة
بلكـيَد و  ESRدةباتــة سـةرىَ .خويَنيَـ كـة لــة سـةالجةدا هــةلنطِاوة ،دةبـىَ بــةر لــة
ئةندازةنرتنى ESRةكـةى ،ثلـةى نةرمايةكـةى بةرابـةرى ثلـة نـةرماى يوورةكـة بـىَ،
ضونكة ثلةى نةرماى نش دةبيَتة هؤى دابةزينى .ESR
 ESRلـــة نةخؤ ـــة ئـــاليَريييـــة ئاتؤثيكـــةكان ،مشـــةخؤرى و ظايرؤســـىيـــة بــىَ
ئالنؤزكـــارييـــةكان و زيانـــة تونـــدة ـــانةيىيـــةكانى وةكـــوو بةرهـــةنطى ئاليَـــايكى،
تريكينؤسيس( ،)Trichinosisهة مـةت ،سـووريَاة ،ملـةخرِة و ئـةنولؤئانشادا نشيـ بـة
سرو تى يـان كـةميَ لةسـةرترة ،بـة ئةنـةر ئـالنؤزىيـة ثيَـ بـىَ وة هـةوكردنى
وةتةكان( )Orchitisلة نةخؤ ى ملةخرِة و يان لةنةلَ ضلنكى بةكؤيالَدا بد ESR ،بة
يَوةيةكى بةرضاو دةضـيَتة سـةرىَ .ديـارة لـة تـةواوى ضـلنكة بةكؤيالنـةكاندا ،رِادةى
 CLL = Chronic lymphocytic leukemia : 127لومسى مشمد ملووسيتي
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نيشتنى خرِؤكـة سـوورةكان ،بـةرز دةبيَتـةوة .جيـاواز لـة نةخؤ ـيى كؤخةرِة ـة كـة
ESRةكــة زيــاتر سرو ــتى يــان لــة هيَنــديَ حالنــةتدا كــةميَ بــةرزة ،بــة لــة كــاتى
سةرهةلندانى سىية سؤدا ،زؤر دةضيَتة سةرىَ .ثيَشؤ ئةرخةيانتريد ثيَـوةرى()Index
ناس بؤ نةخؤ يى دةردةرباريكةى ئةكتيظى سىيةكانESR ،يان لةبةر ضاو دةنـرت،
بة ئةمرِؤكة لةوة نةيشتوون كة لة حالنةتنةليَكى وة زوو دياري كردنى نةخؤ ـيى
يان كاتيَ كة سةختى نةخؤ يى ئازارةباريكةكـة كةمـةESR ،ةكـة ،سرو ـتىيـة .لـة
ميَنناايتى ميَننطؤكؤكسىدا ESR ،بةرزة ،بة ئةنةر لة خوار يـان سرو ـتى بـىَ ،بـة
نيشانةى ثيَب زانياريىيةكى خراثة .دةبىَ لةوة ئانادار بد كة سرو تى بـوونى ،ESR
بة نيشانةى نةبوونى نةخؤ ـيى ضـلنكى نيـة ،بـة ئةنـةربيَتوو ئـة تاقيكـارييـة بـة
ــيَوةيةكى دروســت ئــةجنا بــدرىَ ،وة تاقيكــارىيــةكى بةكــةلن يارمــةتىيــةكى
بايةخدارى لة يكار و ليَ دانةوة كلينيكالنةكاندا هةية.
تومؤرِة بىَمةترسى و مةترسيدارة لؤكالَ و كة نة ـةكان ،كاريطـةرييـان لـة سـةر
 ESRنيــة ،بــة تومــؤرِة ميَتاســتاتي ()Metastaticةكــان ،زؤربــةيان دةبنــة هــؤى
بةرزبوونةوةى .ESR
لة كاتى سوورِى مانطانةى ينـاندا رِادةى  ESRكـة دةبـىَ و دواى ئـةوة بةرةبـةرة
دةضيَتة سةرىَ و لة خوىل ثيَب سوورِةكةدا دةناتـة ئةوثـةرِى خـؤى ،بـة لـة رِادةى
سرو تى زيـاتر نـاترازىَ .لـة كـاتى دوونيـانىدا لـة حـةتووى دةيـة رِا تـا دوازدةيـة ،
بةرةبةرة  ESRدةضيَتة سةرىَ و تا حةوتووية بةر لة منـدالَ بـوون دةناتـة ئةوثـةرِ،
واتة نشيكةى  ٤٠ميلىميؤ لة كات يميَردا .دواتر نشيكةى  ٣تا  ٤حةوتوو دواى منـدالَ
بوونةكــة دةنةرِيَتــةوة ســةر دؤخــى سرو ــتى .ســةرةرِاى لــةنيَو ضــوونى نيشــانة
كلينيكالنةكانى تووشبوون بـة رِؤمـاتيشمى جومطـةيى ،هيَنـديَ جـار ويَ دةضـىَ تـاكوو
ضــةنديد مــانط ESRةكــة لةســةريَ بـىَ .هــؤى ئــة مةســةلةية ويَ دةضـىَ وة ــاندنى
مانطانةى دةرزى بيَنشانت ثيَنىسيل بىَ كـة دةبيَتـة هـؤى ثيَـ هـاتنى كاردانـةوةى
هةوكردن لة ويَنى ليَدانةكة و ESRةكة بةرز دةكاتةوة.
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ديــارة لــة خويَنــة ســثيكة(لومسى)ى تونــدى منــدا ندا  ESRدةناتــة نشيكــةى ٤٠
ميلىميؤ لة كات يميَردا ،بة لة  ٦لة سـةدى حالنةتـةكاندا سرو ـتىيـة .لـة خـويَد
بــةربوونى بؤمــاوةيى(همــوفيلي)دا  ESRسرو ــتىيــة ،بــة ئةنــةر هيَمــاترؤز و
هيَماتؤمى لةنةلَدا بىَ ،ويَ دةضىَ بؤ ضةنديد حةتوو هةروا بـةرز وةميَنـىَ .لـة رِؤؤلنـة
كويَرةى بىَ نيشـانة ،رِادةى  ESRسرو ـتىيـة ،بـة ئةنـةر كـؤن بـوو يـان ئابسـةى
لةنــةلَدا ب ـىَ ،دةض ـيَتة ســةرىَ .رِادةى  ESRلــة ناماثــاتىيــة مؤنؤكلؤنالنــةكانى وة
مالنتيثلنى ميلؤما و ماكرِؤنلؤبؤلينيَميا ،هايثيَر نامانلؤبؤلينيَمياكـانى ثـؤىل كلؤنـالَدا بـة
هــؤى نةخؤ ــينة هــةوكردووةكان و هــايثيَر فيوينؤيينيَميــا ،بــة ـيَوةيةكى بةرضــاو
دةضيَتة سةرىَ.
 ESRلــــة نةخؤ ــــىيــــة هــــةوكردووةكانى وة ئارِتريــــت رِؤماتؤئيــــد ،ضــ ـلنكة
دريَاخايةنــةكان ،نةخؤ ــىيــة كــؤالجينىيــةكان و نةخؤ ــىيــةكانى نيَئــؤثالزىدا بــة
يَوةيةكى ما ناوةندى دةضيَتة سةرىَ .كةوابوو تاقيكارى  ESRبايةخيَكى كـةمى لـة
ديارى كردنى ئة نةخؤ ينانةدا هةية و تـةنيا وة كـؤنؤِؤلنيَكى ضـاال و خيَـراى ئـة
نةخؤ ييانـةدا ،رِيَنمـايىدةرة .هـةروةها نـةىلَ جـار  ESRلـة نرووثـة نةخؤ ـانةدا،
سرو ــتىيــة ،كــةوابوو سرو ــتى بــوونى رِادةى  ،ESRبــوونى ئــة نةخؤ ــينانة رِةد
ناكاتةوة.
ئةندازةنرتنى  ESRلة ديـارى كـردن و وةدواكـةوتنى نةخؤ ـىيـة هـةوكردووةكانى
خــويَدبــةرى الجــانط ( )Temporal arteritisو ئــازارة رِؤماتيشمــة ماســؤلنكةيىيــةكان
()Polymyalgia rheumaticدا بايــة و بــةرز دةبيَتــةوة .هــةروةها وة ث ـيَب بين ـى
( )Prognosisبارودؤخى نةخؤ ـيى هؤضـك ( ،)Hodgkin’s diseaseتاقيكـارى ESR
رِيَنمايىدةريَكى زؤر با ة.
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بابةتة هةلَةكان لة تاقيكارى ئةندازةطرتنى ESRدا:
هـــةر ضـــةند  ESRزيـــاتر لةنـــةلَ تاقيكـــارى CRPدا يـــة دةنرنـــةوة ،بـــة لـــة
حالنةتنةليَ دا ويَ دةضىَ ئاكامةكانى ئة دوو تاقيكـارييـة يـةكؤى نةسـةمليَند .ئـة
حالنةتانة لة باسى  CRPو سةرةتاى ئة باسةدا باسيان ليَوةكرا .هةروةها ويَ دةضىَ
بة هؤى ئةو حالنةتة تةكنيكىيانةى خـوارةوة ،ئاكـامى تاقيكـارى  ،ESRرِاسـت نـةبىَ.
بابةتة هةلنةكان بة يَوةى خوارةوةن:
 ١ــ زؤر بوونى ماددةى دية مةي  ،دةبيَتة هؤى ضوونة سةرى .ESR
 ٢ــ جؤرى ماددةى دية مةي  :ماددةى دية مةيينى هيَثاريد ،دةبيَتة هؤى نؤرِانى
بارة نيَطةتيظةكانى ثؤتانسـيةىل زيَتـاى ثـةردةى خرِؤكـة سـوورةكان و نـاكرىَ بـؤ ئـة
تاقيكاريية كةلنكى ليَ وةرنِىَ .ئةنةربيَتوو ماددةكانى دية مةيينى سيؤاتى سؤديؤ
يان  ،EDTAبة ثيَى يَوازى كارةكة كةلنكيان ليَ وةرنِىَ ،جياوازىيةكيان لة ئاكامى
تاقيكارىيةكةدا نية.
 ٣ــ بـوونى تؤقلـةى ئـاو لـة ثـايثيَتى ESRةكـةدا ،لـة كـاتى هةلنمسـينى خـويَد بـؤ
تاقيكارييةكة.
 ٤ــ ي كردنةوةى خويَد.
 ٥ــ ثيس بوونى ثايثيَتى ESRةكة.
 ٦ــــ تــةرِ كردنــى ثايثيَتــةكانى  ESRبــة هــةر جــؤرة ــلةية بــؤ ويَنــة مــاددة
كيميايىيةكانى وة ئةلكؤل و ئيَتيَر.
 7ــــ الربــوونى ثــايثيَتى ESRةكــان ،ثةلــة لــة خيَرايــى نيشــتنى خرِؤكــةكان دةكــا.
الربوونى سىَ ثلة لة زاويةى قائمةدا ،دةتوانىَ خيَرايى نيشـتنى خرِؤكـةكان تـا  ٣٠لـة
سةد بةريَتة سةرىَ.
 ٨ــــ رِؤلنــى ثلــةى نــةرما :ثلــةى نــةرماى لــةبارى خــويَد و ــويَنى تاقيطاكــة بــؤ
ئةنـدازةنرتنى  ،ESRلــةنيَوان  ٢٠تــا  ٢٥ثلــةى ســةدى دايــة .لــة هيَنــديَ حالنــةتدا
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دابــةزيد يــان بةرزبوونــةوةى ثلــةى نــةرما دةتــوانىَ ببيَتــة هــؤى نــؤِران لــة رِادةى
رِاستةقينةى ESRةكةدا .ئةنةر خويَنةكةتان لةنيَو سةالجةدا هةلنطرتووة ،دةبىَ بةر لة
هةلنمس بة ثايثيَت ،نةرماكةى بطةيةننة نةرماى نيَو تاقيطاكة.
 ٩ــ مةوداى كاتى خويَد نرتد و تاقيكارى:
ئةنــةر لــة ســيؤاتى ســؤديؤ وة مــاددةى دية مــةي كــةلن وةرنــِاوة ،دةب ـ َ
ى
ئةوثةرِةكةى لة مـاوةى  ٢كـات يميَـر دواى خـويَد نرتنةكـة ،تاقيكـارى  ESRئـةجنا
بـدرىَ و ئةنــةر لــة مــاددةى دية مــةيينى EDTAش كــةلن وةرنــِاوة ،بــةو مةرجـةى
خويَنةكة لة  ٤ثلةى سةدىدا هةلنطِا بىَ ،ئةوثةرِةكةى تا  ١٢كات يميَر دواتر دةكر َ
ى
تاقيكارييةكة وةدوا خبةيد .ئةنةر لـة مـةوداى زةمـةنى بـاس كـراودا ،تاقيكـارييةكـة
ئةجنا بدرىَESR ،ةكة ،كةمؤ لة رِادةى رِاستةقينة نيشان دةدات .فـؤرِمى سرو ـتى
خرِؤكة سوورةكان بة تيَثةرِبوونى كات لة تاقيطاكةدا لة بارودؤخى "مقعرالطرفن"ةوة
خـرِ دةبــد و لــة ئاكامــدا بــة ديوارى ثيَكــةوة دةلكـيَد و بــة فــؤرِمى رِؤلــؤ()Rouleaux
دةرديَد.
 ١٠ـــ لـةو خويَنـةى كــة بـة با ـى لةنـةلَ مــاددةى دية مـةي دا تيَكـةلَ نـةبووةو
مةييوى ثيَوة دارة ،نابىَ بؤ تاقيكارى  ESRكةلنكى ليَ وةرنِىَ ،ضونكة كةمؤ رِادةى
سرو تى نيشان دةدات.

شيَوازةكانى ئةندازةطرتنى :ESR
يَوازنةليَكى جؤراوجؤر بؤ ئةندازةنرتنى  ESRهةية .ئة

يَوازانة بريت لة:

1: Westergren method.
2: Modified Westergren method.
3: Wintrob method.
4: Micro – ESR method.
5: Zeta sedimentation ratio ( or Zetafuge).

لــــةنيَو ئــــةو شتتتتێوازانەى ســــةرةوةدا ،باوترينيــــان ــــيَوازى نــــؤرِدراوى
ويستيَرنريد()Modified westergrenة .ئة يَوازة لة رِاسـتىدا هـةر ئـةو ـيَوازةى
ويستيَرنرينة و لـة كةرةسـةى هـةر ئـةو ـيَوازة كـةلن وةرنـِاوة ،بـة بـة جيَطـاى
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ماددةى دية مـةيينى سـيؤاتى سـؤديؤ لـة  EDTAكـةلن وةردةنـِىَ .خويَنيَـ كـة
لةنــةلَ مــاددةى EDTAدا دةنــِدرىَ بــؤ تاقيكــارىيــةكانى هيَمــاتؤلؤيى و هــةروةها
ESRيب قـابيلى كـةلن لـيَ وةرنِانـة .بـؤ ئـةجنا دانـى تاقيكـارى  ESRبـة ـيَوازى
ويستيَرنرينى نؤرِدراو ،سةرةتا  ٢ميلىليؤ خويَد لةنةلَ ماددةى دية مةيينى EDTA
لةنةلَ ٠/٥ى ميلىليؤ سِِؤمى فيشيؤلؤيى  %٠/٨٥سؤديؤ كلؤرِايد(خويَى ضيَشـتىَ)
يان  %٣/٨سيؤاتى سؤديؤ تيَكةلَ بكةن .دواية بة ثايثيَتى ويستيَرنريد تاكوو خـالنى
سيور ثرِى بكةن لةو خويَنة و بة يَوةى ستوونى لة نِةى تايبةتىدا داينيَد .ئانـادار
بد كة دةبىَ ئة خا نةى خوارةوة لةبةر ضاو بطِيَد:
 )١ثايثيَت بة تةواوى اولنى(ستون) بىَ.
 )٢لة نةرماى يوورةكةدا تاقيكارىيةكة ئةجنا بدرىَ.
 )٣ويَنى دانانى ثايثيَت و نِةكة ،لةرزةى نةبىَ( وةكوو لةرزةى سةنؤيويؤج).
 )٤لة بةردة تيشكى رِاستةوخؤى هةتاودا نةبىَ.
بة دواى ماوةى كاتةكةدا واتة  ٦٠خولة  ،ئاستى نيشـتنى خرِؤكـة سـوورةكان لـة
ثايثيَتةكةدا وةخويَند و بة يَوةى ميلىميؤ رِاثؤرِتةكة بدةنةوة.
تىَبينى:
ثايثيَتى ويستيَرنريد  ٣٠سةنتىميؤ دريَاايى و  ٢/٥ميلىميؤ ئةسـتوورايى هةيـة.
ئة ثايثيَتة لة سيور تا  ٢٠٠ميلىميؤ نيشانة نوزارى كـراوةو رِيَـاةى خـويَنيَكى كـة
جيَى دةبيَتةوة ،بةرابةرى ية ميلىليؤة( واتة ية سىسى خويَد دةنرىَ).
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" مافى مامؤستا "

مافى مامؤستا ئةوةية كة رِيَشى ىلَ بطرى ،حورمةت بؤ كؤبوونةوةكةى دانيَى و
جوان نوىَ بؤ وتةكانى رِانرى.
" ئيما سةججاد())"
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٩
ديارى كردنى سكثرِى لة رِيَطاى سيَرِؤلؤجىيةوة

128

باوتريد ،ساكارتريد ،ئةرزانؤيد و خيَراتريد رِيَطاى دةست نيشان كردنـى سـ ثـرِى،
دؤزينةوةى هؤرِمؤنى نؤنادؤترِؤثينى ويَآل ى مرؤظـ( )hCG 129لة ميشدا بة ـيَوازةكانى
سيَرِؤلؤجىية .ئة هؤرِمؤنة نشيكةى  ٣تا  ٥رِؤي دواى دواكةوتنى سـوورِى مانطانـة لـة
ميــش و بــةر لــةويب لــة سـِِؤمى ئافرةتــة دوونيانــةكاندا بــؤ ديــاري كــردن دةبـىَ .لــة
س ـ ث ـرِىيــةكى سرو ــتىدا ،نشيكــةى  ٦تــا  ٨رِؤي دواى جــووت بــوون()Conception
دةكرىَ بة يَوازة هةستيارةكان هؤرِمؤنى  hCGلة سِِؤ دا ئةندازة بطريد .هؤرِمـؤنى
 hCGلة سِِؤ دا بة خيَرايى لة  ٦٠تا (٨٠نشيكـةى حـةتووى  ٨تـا )١٠يـةم رِؤيى
mIU/ml(١٠٠٠٠٠ mIU/ml

س ثرِى دةضيَتة سةرىَ تاكوو دةناتة رِادةى نشيـ بـة
يةكسانة لةنةلَ ية لة هةزارى IU/lدا) .دواية ئةندازةكةى دادةبـةزىَ و لـة حـةوتووى
 ١٥تا ١٦ى س ثرِىيةكةدا دةناتـة نشيـ بـة  ٢٠٠٠٠ mIU/mlـــ  .١٠٠٠٠ئـة
رِێتژەیە نشيكــةى تــا كؤتـايى دةورةى سـ ثـرِىيةكــة هـةروا ســابيت دةميَنيَتــةوة .بــة
يَوةيةكى قةراردادى ،يةكة رِؤي لة كؤتايى سوورِى مانطانة

128

Last menstrual period

 :ئة باسة بة هاوكارى ئاغاى دوكتور حةميـدى بيَهنيـا ثسـثؤرِى ينـان و منـا َل بـوون و مامؤسـتاى ياريـدةدةرى

كؤليَاى ثشيشكى زانكؤى علوومى ثشيشكى ةهيد بةهيَشتى ئامادة كراوة.
h CG = human Chorionic Gonadotropin : 129
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) ،(LMPبة دةست ثـيَ كردنـى سـ ثـرِى دةيميَـرن كـة زيـاتر لـة رِؤيى ضـبويةكـة رِا
هؤرِمؤنى  hCGلة ميشدا دةردةكةوىَ( ضةمةرةى يمارة  ١ـــ  .)٩ئةو ئافرةتانـةى كـة
دووانةيان دةبىَ(  ،)Twin pregnancyرِادةى هؤرِمؤنى  ،hCGنشيكةى دوو ئةوةنـدةى
رِادةى سرو تىيةكةية.

ضةمةرةى ١ـــ :٩هيَلنكارى رِادةى هؤرِمؤنى  hCGلة مةوداى دةورانى س ثرِى لة سِِؤ دا.

نشيكةى دوو حةوتوو دواى مندالَ بوونى سرو تى هؤرِمؤنى  hCGلة سِِؤمةكةياندا
ون دةبىَ ،لة حالنيَ دا دواى لةبارضوونى لةنةكاو و بىَ هؤ لة ماوةى  ٩تـا  ٣٥رِؤي (بـة
يَوةيةكى ما ناوةندى  ١٩رِؤي) ،لةبارضوونى بة ئةنقةست لة ماوةى  ١٦تا  ٦٠رِؤي
(بــة ــيَوةيةكى مــا ناوةنــدى  ٣٠رِؤي) و دواى نة ــتةرنةرى دوونيــانى دةرةوةى
مندالَدان ،لة نيَوان  ١تا  ٣١رِؤي (بـة ـيَوةيةكى مـا ناوةنـدى  ٨/٥رِؤي) هؤرِمـؤنى
 hCGلة سِِؤ دا ون دةبىَ .ديارة بة يَوةيةكى نشتيى دواى هةر جـؤرة لةبارضـوون
يان دوونيانىيةكى دةرةوةى مندالَدان ،هؤرِمؤنى  hCGلة مـاوةى مانطيَـ دا نـاتوان
ئةندازةى بطريد واتة ديارى ناكرىَ.
هؤرِمؤنى  hCGلة دةورانى دوونيانىدا بة هؤى خانةكانى سينسى يؤترِؤفؤبالست
()Syncytiotrophoblastى ويَآل ةوة دروست دةبىَ و لة سِِؤ و لةكانى نيَو لةشدا
بؤ ديارى كردن دةبىَ .هةروةها ئة هؤرِمؤنة بة رِێژەيةكى فـرة كـة بـة هـؤى رِييَنـى
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ييَر ميَشكى 130ثياوان و ينانى ئاسايى(ئةو ينانةى كة دوونيان ن ) بة يَوةى ية لة
دواى ية ( )Pulsatileدةرِيىَ.
كيَشى نةرديى هؤرِمؤنى  hCGنشيكةى  ٤٠٠٠٠دالنتؤنة و لة جؤرى نةليكؤثرِؤت
و لة دوو بـةش()Subunitى زجنِةكـانى نةليكؤثثتيـدى ئالنوـا و بيَتـا()Heterodimer
دروست بووة كة بة هؤى سىَ ثيَوةنـدى ناهاوبة ـةوة ثيَكـةوة لكـاون .رِادةى قةنـدى
هؤرِمؤنى  hCGلة تةواوى هؤرِمؤنةكانى ديكةى مرؤظـ زياترة .تايبةمتةندى بيؤلـؤييكى
ئة هؤرِمؤنة سةربة زجنِةى بيَتا()β – hCGية ،بة ئة زجنِةية بة تةنيَ ضـاال
نية .زجنِةى ئالنوا( )α – hCGبة هؤى بؤهيَلنيَكةوة لةسـةر كرِؤمـؤزؤمى ٦دا دةبيَتـة
كــؤد ،لــة  ٩٢تر ــة ئامينــة دروســت بــووةو لــة ثيَكهاتــةى سـىَ هؤرِمــؤنى هيثــؤفيشى
خوارةوةشدا هاوبة ة:
١: Folicle – Stimulating Hormone (FSH).
٢: Luteinizing Hormone (LH).
٣: Thyroid – Stimulating Hormone (TSH).
زجنِةى ( )β – hCGجيا لة زجنِةى ( )α – hCGو سـةربةخؤ ـى دةبيَتـةوة،
بة هؤى  ٧بؤهيَلنةوة لةسةر كرِؤمؤزؤمى ١٩ةدا دةبيَتـة كـؤد و بـة رِوالنـةت تـةنيا سـىَ
بؤهيَلنى ضاالكة .زجنِةى ( )β – hCGلة  ١٤٥تر ة ئامينة و زجنـِةى ( LHـــ )β
لة  ١١٥تر ـة ئامينـة ثيَـ هـاتووة كـة  ٨٠لـة سـةدى ئـةو  ١١٥تر ـة ئامينانـة،
ناوضةى ئامينى كؤتايى()N – terminalيةكةيان بة تةواوى وة يـة وانـة ،بـة ٣٠
تر ة ئامينةى ناوضةى كةربؤكسـيلى كؤتـايى( )C – terminalزجنـِةى ()β – hCG
تايبةتى و دية جينيكة.
لة دةورةيةكى دوونيانى سرو تىدا ،زياتر لة  ٩٠لة سـةدى نـةردةكانى  hCGلـة
سِِؤ دا بة يَوةى ثيَكهاتةيةكى كامبَ( )Intactو ،رِادةيةكى يةكجار كةمى بة يَوةى
زجنــِة ئازادةكــانى ئالنوــا ،بيَتــا و هــةروةها ثارضــةنةىل وردبــوو وانــة .رِادةى زجنــِة

 : 130غدة هيثوفيش ) :Hypophys )Pituitaryرِييَنى ييَر ميَش  ،ييَرميَشكة ،نالندى ييَر ميَش  .و.
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ئازادةكان و ثارضة كاوةكانى هؤرِمؤنى  hCGسةبارةت بـة نـةردي كامـبَ ،لـة ميـشدا
زياترة تاكوو سِِؤ  .لة سىَ مانطى يةكةمى س ثرِىدا ،نيسبةتى زجنـِةى بيَتـا و لـة
سىَ مانطى دووهة و سيَهةمى س ثرِىدا ،نيسبةتى زجنِةى ئالنوا زياتر لةويتـرة .لـة
بارودؤخى نةخؤ ـىيـةكاندا ،رِادةى نـةردى كامـبَ سـةبارةت بـة زجنـِة ئازادةكـانى
ئالنوـــــــا ،بيَتـــــــا و ثارضـــــــة ـــــــكاوةكانيان دةنـــــــؤرِىَ .لـــــــة نةخؤ ـــــــة
ترِؤفؤبالستي ()GTD131ةكاندا ،هةرضى نيسـبةتى ثارضـةى ( )β – hCGبـة نـةردي
كاملنى  hCGلـة سـِِؤ دا زيـاتر بـىَ ،بـة نيشـانةى سـةختى نةخؤ ـينةكةية .كـةوابوو
زجنِةى ئازادى ( ،)β – hCGوة ثيَناسة يان نيشانةى( )Markerنةخؤ ـىيـةكانى
ترِؤفؤبالستي دةناسرىَ.

شيَوازةكانى دةست نيشان كردنى هؤرِمؤنى  hCGلة ميزدا:
دةكرىَ هؤرِمؤنى  hCGبة يَوازةكانى بيؤلؤييكى و سيَرِؤلؤييكى لةنيَو ميشدا دياري
بكةيد:
ئةلف :يَوازة بيؤلؤييكىيةكان (:)Bioassay
لة

يَوازةدا ميشةكة لـة بوونـةوةرة تاقيكـارييـةكانى وة مشـكى مـالنى ،مشـكى

كيَـــوى ،كةرويَشـ ـ و هـــةروةها بـ ـؤقى( تيَســـتى بوفـــو ــــــ رِانـــا ) دةدةن .ضـــونكة
هؤكارنةليَكى زؤر لة هةستياريى و دروسـتى ئـة ـيَوازةدا دةسـتيان هةيـة ،كـةوابوو
يَوازة بيؤلؤييكىيةكانىتر باو ن .
ب :يَوازة سيَرِؤلؤييكىيةكان:
ضةنديد يَوازى سـيَرِؤلؤيى بـؤ ئةنـدازةنرتنى هؤرِمـؤنى  hCGلـة سـيَرِؤ و ميـشدا
هةية كة لة نيَوان ئةواندا ضةنديد يَوازيان بـاون .هةسـتياريى( )Sensitivityو ثلـةى

GTD = Gestational trophoblastic diseases : 131
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يَوازانة بة ثيَى جؤرى ديةتةن و بنةماى كارةكـةيان

لةنةلَ يةكؤىدا جيـاوازىيـان هةيـة .ويَ دةضـىَ ديةتـةن بـة ديى تـةواوى ثيَكهاتـةى
هؤرِمــؤنى  ،hCGزجنـــِةى بيَتــا يـــان ديةتــةنى مؤنؤكلؤنـــالَ بــة ديى ئيَثـــىتؤثـــة
تايبةتةكانى زجنِةى بيَتاى هؤرِمؤنى  hCGساز كرابىَ .هةروةها ئةمرِؤكة دةكـرىَ بـة
ـــيَوازة ئيمؤنؤهيستؤ ـــيمى()Immunohistochemistryيـــةكان هؤرِمـــؤنى  hCGو
هؤرِمؤنةكانىتريب لة انة جؤراوجؤرةكاندا ثيَناسـة بكـةيد .لـة نيَـوان ـيَوازةكانى
ئةندازةنرتنى هؤرِمؤنى  hCGلة لةكانى لةشدا ،ئة يَوازانةى خوارةوة باوترن:
 ١ــــ ــيَوازى ثيَشــطِى لــة ئانلؤتيناســيؤنى ثاســيؤالتيَكس

Passive latex

agglutination inhibition test

 ٢ــ يَوازى ئانلؤتيناسيؤنى ثيَاةوانةى ثاسيؤالتيَكس

Reversed Passive latex

agglutination

 ٣ــ يَوازى ئیالیزا )Enzyme – linked immunosorbent assay (ELISA
 ٤ــ يَوازى ئارِ .ئاى .ئةى )Radioimmuno – assay (RIA

ثلةى هةستيارى يَوازةكانى سةرةوة بـؤ ديـاري كردنـى كـةمؤيد رِادةى  hCGلـة
منوونةكةدا جياوازى هةية .زياتريد هةستياريية كـة هةيـة هـى ـيَوازى RIAيـة كـة
كـــةمؤيد رِادةى واتـــة تـــا  ٥ IU/lلـــة منوونةكـــةدا ناســـايى دةكـــا .ـــيَوازى
ئةليشا)(ELISAش ثلةى هةستيارييةكةى نشي بة RIAيـة .ـيَوازةكانى التـيَكس كـة
ئةمرِؤكة بة ناوى كيتى ئةزموونى مالنةوة( )Home test kitبة ناوبانطد و بة ناونـةليَكى
جؤراوجؤرى تيجارةتىيةوة دةدريَنة بازارِ كة ثلـةى هةسـتياريىيةكـةيان ثيَوةنـدى بـة
جــؤرى ديةتــةنى ديى هؤرِمـــؤنى hCGةوة هةيــة .بــة ــيَوةيةكى نشــتيى ثلـــةى
هةستياريى كيتة جؤراوجؤرةكانى ديـارى كردنـى هؤرِمـؤنى  hCGبـة ثيَـى كؤمثانيـاى
دروستكةر ،توانايى ديةتةنى ديى هؤرِمؤنى ( )Affinityو ثلةى تايبةتى ديةتةنةكةيان
( )Specificityجياوازة.
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يَوازى ثيَشطِى لة ئانلؤتيناسيؤنى ثاسيؤالتيَكس ،دوو قؤناغة و ديةجينى
بــة زةرِرِاتــى التيَكســةوة لكــاوة ،لــة حالنيَ ـ دا ـيَوازى ئانلؤتيناســيؤنى ثيَاــةوانةى
hCG

ثاســيؤالتيَكس ،لــة قؤناغيَ ـ دا بــةرِيَوة دةض ـىَ و ديةتــةنى ديى هؤرِمــؤنى  hCGبــة
زةرِرِاتى التيَكسةوة لكاوة.
يَوازةكانى ئانلؤتيناسيؤنى زةرِرِاتى التيَكس زياتر بة ـيَوةى ضـؤنايةتى و نيـوة
ضةندايةتى سةر ساليد بؤ منوونةى ميشةكة بةرِيَوة دةضد و ثلةى هةسـتياريىيةكـةيان
بة ثيَى جؤرى ديةتةنى كؤمثانياى سازكةر نشي بة  ٠/٣ – ٣/٥ mIU/mlدايـة .لـة
ثةرتووكةدا دةضينة سةر باسى يَوازى ثيَشطِى لة ئانلؤتيناسيؤنى ثاسيؤالتيَكس.

تاقيكارى سكثرِى بة شيَوازى ثيَشطؤى لة
ئاطلؤتيناسيؤنى ثاسيؤالتيَكس
بنةماى تاقيكارييةكة:
ئة تاقيكاريية ،بة ـيَوازى خيَـراى سـةر سـاليدى زةمينـة رِةش ئـةجنا دةدرىَ.
سةرةتا رِادةيةكى دياري كراو لة ميشى نومانـاوىيةكـة لةنـةلَ ديةتـةنى تايبـةتى ديى
هؤرِمؤنى hCGدا تيَكةلَ دةكةن و دواية زةرِرِاتى التيَكس كـة بـة هؤرِمـؤنى hCGيـةوة
داثؤ راوة ،زياد دةكـةن .ئةنـةر لـة ميشةكـةدا ،هؤرِمـؤنى  hCGهـةبىَ ،بـة ديةتـةنى
تايبةتىيةوة دةلكـىَ .هؤرِمـؤنى  hCGزيـاتر بـة ـيَوةى نِاوةيـة و كؤمثليَكسـةكةى
لةنةلَ ديةتةندا بة يَوةى زةرِرِاتى زؤر وردى ثيَرسيثيتاسيؤنة و بـة ضـاو نابينـدرىَ،
ى بـة هـؤى نـةبوونى
كةوابوو زة ِررِاتى ئةو التيَكسةى كة بـة كؤمثليَكسـةوة زيـاد دةبـ َ
ديةتــةنى تايبــةتى بــة ـيَوةى ئــازاد دةميَنيَتــةوةو ئانلؤتيناســيؤن ثيَ ـ نايــةت .لــة
اليةكىترةوة ئةنةر ميشةكة هؤرِمـؤنى  hCGتيَـدا نـةبىَ ،ديةتـةنى تايبـةتى ديى ئـة
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هؤرِمؤنة بة يَوةيةكى ئازاد دةميَنيَتةوةو لـة قؤنـاغى دواتـردا كـة زةرِرِاتـى التيَكسـى
داثؤ ــراوة لــة هؤرِمــؤنى  hCGزيــاد دةب ـىَ ،لةنــةلَ ئــة زةرِرِاتــةدا نرموولةنــةليَكى
ئانلؤتيناســـيؤن ثيَـــ ديَنـــىَ .كـــةوابوو ئةنـــةر ئانلؤتيناســـيؤن نةبينـــدرىَ واتـــة
ئانلؤتيناسيؤن رِوو نةدا ،تاقيكـارىيةكـة ثـؤزيَتي و ئافرةتةكـة دوونيانـة ،بـة بـة
ثيَاةوانة ئةنةر ئانلؤتيناسـيؤن بينـدرا واتـة ئانلؤتيناسـيؤن رِووى دا ،تاقيكـارىيةكـة
نيَطــةتي و ويَ دةض ـىَ ئافرةتةكــة ئــاووس نــةبىَ و بــؤ دروســت بــوون و ســةملاندنى
تاقيكــارىيةكــة دةب ـىَ ثــاش ماوةيــة دووثــات بكريَتــةوة .يةكــة جــار لــة ئيَــراندا
تاقيكــارى سـ ثـرِى لــة رِيَطــاى ميــشةوة بــة نـاوى تيجــارةتى نراوينــديَكس ناســرا كــة
بنةماكة ى ثيَشطِى لة ئانلؤتيناسيؤنى ثاسيؤالتيَكس بوو.

ماددة و كةرةسةكانى تاقيكارى ديارى كردنى س ثرِى:
 :١ديةتةنى تايبةتى ديى هؤرِمؤنى :hCG
ئة ديةتةنـة زيـاتر لـة ليَـدانى ثارضـةى بيَتـاى هؤرِمـؤنى  hCGبـة كةرويَشـ يـان
ئاية نيَكىترةوة وةدةستى ديَند .دواية لةنـةلَ بـافيَردا تـراوى دةكةنـةوةو بـة رِادةى
 %٠/١سؤديؤ لة يؤدى ( )N3Naوةكوو ماددةى دية ميكرِؤب ثيَى زياد دةكةن.
 :٢ديةج :
بريتىية لة زةرِرِاتى التيَكس كة بة هؤرِمؤنى  hCGداثؤ ـراوة .ئـة زةرِرِاتـة زيـاتر
هــةلنطرى  %٠/٢٥لــة فيَنــؤل وة مــاددةى دية ميكرِؤبــىيــة .هيَنــديَ لــة دامــةزراوة
دروستكةرةكان ،لة زةرِرِاتى التيَكسى رِةنطى كةلن وةردةنرن.
 :٣كؤنؤِؤلنى ثؤزيَتي :
ئة كؤنؤِؤلنة ميشيَكة كة زياتر رِادةيةكى دياري كراوى هؤرِمؤنى  hCGلةنةلنـة .وة
كؤنؤِؤلَ دةكرىَ لة ميشيَكى ثؤزيَتيظيب كةلن وةرنريد.
 :٤كؤنؤِؤلنى نيَطةتي :
دةكرىَ بؤ كؤنؤِؤلنى نيَطةتي لة سِِؤمى فيشيؤلؤيى يـان ميشيَكـى نيَطـةتي كـةلن
وةرنريد.
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 :٥ساليد :ديارة لة هةر كيتيَكى تاقيكارىدا ،ساليديَكى وو ةيى زةمينـة رِة ـى
لةنةلَ داية.
 :٦ثايثيَتى ثالستيكى كة بؤ ية جار كةلنكى ىلَ وةردةنِىَ:132
ئة ثايثيَتانة كـة زيـاتر سـةريَكيان نـِاوةو ثـان كراوةتـةوةو سـةرةكةى ديكـةيان
كراوةية ،لةو سةرة كراوةيةدا دلنؤثيَ ميشى ثىَ هةلندةميسـد و لةسـةر سـاليدةكةى رِؤ
دةكــةن و دةكــرىَ بــةو ســةرة ثــان بــؤوةى وة ئؤثليكــاتؤر بــؤ تيَكــةلَ كردنــى كــةلن
وةرنرن ،لة هةر كيتيَ دا هةية.
 :٧ئؤثليكاتؤرى ضيَو يان ثالستيكى بة رِادةى ثيَويست.

شيَوازى تاقيكارىيةكة بة شيَوةى ضؤنايةتى:
ويَ دةضىَ يَوةى ئةجنا دانى تاقيكارىيةكة لةنةلَ ماددة دروستكةرةكانى هـةر
دامةزراوةيــة لةنــةلَ دامةزراوةيــةكىتــردا كــةم َي جيــاوازىيــان هــةبىَ ،بــة بــة
يَوةيةكى نشتيى بريت لة قؤناغانةى خوارةوة:
 :١دةبىَ تةواوى ماددةو كةرةسةكانى تاقيكاري و هةروةها ئـةو ميـشةى تاقيكـارى
لةسةر دةكرىَ بةر لة تاقيكارىيةكة بيانطةيةننة ثلةى نةرماى تاقيطاكة.
 :٢بة ثايثيَتى ية جار بةكارهاتووى نيَـو كيتةكـة ،دلنؤثيَـ لـةو ميـشةى كـة تـاقي
دةكريَتــةوة لةنــةلَ دلنؤثيَ ـ ميــشى كــؤنؤِؤلنى ثــؤزيَتي و نيَطــةتي دا ،بكةنــة ســةر
ساليدةكة.
 :٣دلنؤثيَ لة ديةتةنى ديى هؤرِمؤنى  hCGبة دلنؤثةكيَشـيَكى وو ـةيى تايبـةتى
بة هةركا لةو دلنؤثة ميشانةى سةر ساليدةكة زياد بكةن.

 : 132ديارة ئةو ثايثيَتانة كة ثالستيك و سةريَكيان كة نةبةسـؤاوة ميشةكـةى ثـىَ هةلندةميسـرىَ و بـة سـةرةكةى
ديكةى كة نِاوةو ثان كراوةتةوة ثيَى تيَكةلَ دةكرىَ واتة وةكوو ئؤثليكاتؤر دةكرىَ كةلنكى ليَ وةرنريد .و.
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 :٤بة ئؤثليكاتؤرى ضيَوى جيا جيا ،دلنؤثةكانى سـةرةوة تيَكـةلَ بكـةن .نـابىَ ئـة
كارة زياتر لة سى ضركة خبايةنىَ.
 :٥ئةو وو ةى ديةجينى التيَكسـى تيَدايـة زؤر بـة هيَوا ـى بيبـشويَند تـاكوو بـة
با ى تيَكةلَ بىَ و دواية بة دلنؤثةكيَشيَكى وو ةيى ،دلنؤثيَ بة هةركا لةو دلنؤثانةى
سةر ساليدةكة زياد بكةن .ئةنةر ماددةى دروستكةرى كيتـى ديـاري كردنـى سـ ثـرِى
نراوينديَكس دروست كراوى دامـةزراوةى  Orthoبـىَ ،دةبـىَ دوو دلنـؤ لـة ديةجينـة
زياد بكرىَ.
 :٦بة ئؤثليكاتؤرة ضيَوة جيا جياكان ،دلنؤثى هةر منوونةيةكيان بة هيَوا ى تيَكةلَ
و بة ئةندازةى بازنةية بة ئةستوورايى  ٢/٥سةنتىميؤ ،هةركاميان ثان بكةنةوة.
 :٧بة دةست يان لةسةر يةنةريَ بة هيَوا ى ساليدةكة جبـوولنيَند و لـة مـاوةى ٢
خولة دا ئاكامى تاقيكارىيةكة لة بةر رِووناكايىية خبويَننةوة .ئةنـةر لـة  ٢خولـة
زياترى ثىَضوو ،ويَ دةضىَ بة هؤى و بوونى ماددةكانى سةر ساليدةكة ،لةخؤيةوة
ئانلؤتيناسيؤن( )Autoagglutinationثيَ بيَنىَ.
ئةندازةى نيوة ضـةندايةتى(  )Semi – quantitativeهؤرِمـؤنى  hCGلـة ميـشى ـةو و
رِؤييَ دا:
زؤر جار ثيَويستة كة رِادةى رِيَاةيى هؤرِمؤنى  hCGلة ميشدا حةساو بكرىَ .بؤ ئـة
كارة دةبىَ ئة قؤناغانةى خوارةوة ئةجنا بدةن:
 :١ميشى ةو و رِؤييَ لة دةفريَكى وو ةيى خاويَددا كؤ بكةنةوة و رِيَاةكةى()V
حةساو بكةن.
 :٢ميشة كؤكراوةكة بة با ى تيَكةلَ بكةن و منووية ()Sampleى ليَهةلنطرن.
 :٣منوونةى ميشةكة بة يَوةى رِيشكراو لةنةلَ سِِؤمى فيشيؤلـؤيى %٠/٩ى خـو َ
ي
لة تيوبة تاقيكارييةكاندا بةرِيش  ١:٨ ،١:٤ ،١:٢و  ...هتددا تراو بكةنةوة.
 :٤بة ثايثيَتيَكى ثالسـتيكى لـة هـةر تيوبيَـ دلنؤثيَـ هـةلنطرن و بـة ثيَـى ـيَوازى
ضؤنايةتى بؤ بوون يان نةبوونى هؤرِمؤنى  hCGتاقي بكةنةوة.
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 :٥دواي تيوبيَ كـة لـةودا ئانلؤتيناسـيؤن بينـدرا ،تـيؤى هؤرِمـؤنى hCGي ئـةو
ميشةية.
 :٦رِادةى هؤرِمؤنى  hCGلة ميشى ةو و رِؤييَ دا بة ثيَى ئةو فؤرِمؤلةى خـوارةوة
حةساو دةكرىَ:
IU/24 hours = V × D × S

 Vـــ قةبارةى ( )Volumeميشى ةو و رِؤييَ .
 Dـــ ييَرةى كةرتى(  )Denominatorتيؤى هؤرِمؤن.
 Sـــ هةستيارى ( )Sensitivityماددةكان.
هةستيارى ماددةكانى هةر كيتيَ لة كاتالؤنةكةىدا نووسراوةو بريتىية لة كةمؤيد
هؤرِمؤنى  hCGكة لة ميلىليؤيَكى ميش لةنةلَ ماددةكانى ئةو كيتةدا ئامادةى ديـاري
كردنة.
بؤ سانايى و با ؤ تيَنةيشتنى بابةتةكة سةرجنى ئةو ويَنةيةى خوارةوة بدةن:
ئةنةر رِيَاةى ميشي ةو و رِؤييَ بةرابـةرى  ،V = 1580 mlتـيؤى هؤرِمـؤنى hCG
ميـش بةرابـةرى  ١:٨و يـان  D = 8و هةسـتيارى ماددةكـانى تاقيكـارىيةكـة
IU/mlدا بىَ ،كةوابوو رِيَاةى هؤرِمـؤنى  hCGلـة ميـشى ـةو و رِؤييَـ دا يةكسـانة لـة
S = 3.5

نةلَ:
1580 × 8 × 3.5 = 4424 IU/24hr

ليَكدانةوةى تاقيكارييةكة
بة يَوةيةكى نشتيى لة س ثرِىيةكى سرو تىدا ،رِادةى هؤرِمـؤنى  hCGنشيكـةى
 ٣تا  ٥رِؤي دواى دواكةوتنى سوورِى مانطانة لة ميشدا يةكسانة لة نةلَ  ٥٠٠ IU/lــــ
 ٣٠٠و حةوتووية دواتر دةناتة  .١٠٠٠ IU/lئةمرِؤكة بة ضوونةسـةرى هةسـتيارى
كيتةكانى ديارى كردنى هؤرِمؤن و كةلن وةرنرتد لـة ديةتـةنى مؤنؤكلؤنـالنى تايبـةتى
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يان ديةتةنى ديى زجنِةى ( ،)β – hCGدةكرىَ ئة رِيَاةى هؤرِمؤنانة بة سانايى لة
ميــشدا ديــاري بكــةن .لــة كــاتى نيَطــةتي بــوونى تاقيكــارى س ـ ثــرِى بــة ــيَوازى
ى حةوتوويــة دواتــر
ئانلؤتيناســيؤنى التــيَكس لــة ميــشدا و بــؤ ســةملاندنى ،دةبــ َ
تاقيكارىيةكة دووثات ،يان بة ئةزموونة هةستيارةكانى ديكةى وة  RIAيان ئـةليشا،
بة دواى هؤرِمؤنى  hCGلة سِِؤ يان ميشدا بطةرِيَد واتة لة ثـةجيؤرِى ئـةو هؤرِمؤنـةدا
بد.
ديارة بةكةمى لة س ثرِىيةكى سرو تىدا رِادةى هؤرِمؤنى  hCGلة ئاستى ئاسايى
دةترازىَ جياواز لة س ثرِى دووانـة ،كـةوابوو تـةنيا بـة ضوونةسـةرى نائاسـايى رِادةى
هؤرِمؤنى  ،hCGبكةونة بِى نةخؤ ييةكانى ترِؤفؤبالستي .
بةرزبوونــةوةى ناسرو ــتى رِادةى هؤرِمــؤنى  hCGلــة سـِِؤ يــان ميــشى ينــان لــة
رِؤيةكــــانى  ٦٠تــــا ١٢٠ى ســـ ثـــرِى و بــــةردةوامى ئــــة بةرزبوونةوةيــــة لــــة
نةخؤ ـــىيـــةكانى ،مـــؤل هيـــداتيوؤرِ ( ،)Hydatidiform moleكؤريؤكارســـينؤما
( ،)Choriocarcinomaو بـــة ـــيَوةيةكى كـــة لـــة حالنـــةتنـــةليَكى وة يةكـــة
كاريؤكارســـــينؤماى هيَلكـــــةدان و  Embryonal carcinoma ،Dysgerminomaو
Endodermal sinus tumorدا دةبيندرىَ.
هةروةها لة ثيـاوانى تـووشبـوو بـة تؤمؤرِةكـانى هيَلكـةنون(tumor

)Testicularى

وة  Seminomasو  Teratomasو هةروةها تؤمؤرِة دروستكةرةكانى هؤرِمؤنى
وة يَرثةجنةى سـىيـةكان( ،)Lung carcinomaلـة زجنـِةى ( )β – hCGوةكـوو
hCG

نيشانةى تؤمؤرِ كةلنكى ليَ وةردةنرن.
ئةنةر لة سىَ مـانطى يةكـةمى منـالَبـوون يـان لةبارضـوون تـيَثـةرِيوةو سـةرلةنوىَ
ـتيَ بـة نـاوى سـ ثـرِى لـةنؤرِىَ نـةبىَ ،بـة هؤرِمـؤنى  hCGلـة ميشةكـةى دابـىَ،
ئةنــةرى نةخؤ ــىيــة ترِؤفؤبالســتيكةكان هةيــة .هــةروةها بةرزبوونــةوةى ناسرو ــتى
رِادةى هؤرِمؤنى  ،hCGدةتوانىَ ببيَتة هؤى سـةرهةلندانى تؤكسـيَمى سـ ثـرِى بـةر لـة
بيست و ضوارةم حةوتووى س ثرِىدا .لة اليةكىتـرةوة ويَ دةضـىَ رِادةى هؤرِمـؤنى
 hCGدواى حةوتووى ضوارةمى س ثرِى دابةزىَ يان بةرزبوونةوةيةكى سرو تى نةبىَ.
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ئـــة بارودؤخـــة لـــة ســ ثــرِى دةرةوةى منـــدالَدان ) (Ectopic pregnancy=EPو
لةبارضووندا دةبيندرىَ .لة كاتى درِانى بؤرِى مندالَدان( )Fallopian tubeلة سـ ثـرِى
دةرةوةى مندالداندا ،دابةزينى هؤرِمؤنى  hCGخيَراتر رِوو دةدا .ئةمرِؤكة بة ثيَوانةى
رِادةى هؤرِمؤنى ( )β – hCGلة سِِؤ و ئةجنا دانى سؤنؤنرافى يارمةتىيةكى زؤر بة
دؤزينةوةو دةرمان كردنى س ثرِىية ناسرو ـتى(لةبارضـوونةكان ،سـ ثـرِى دةرةوةى
مندالَدان و نةخؤ ىيةكانى ترِؤفؤبالستي )يةكان دةكا.
يةكيَ لةو مةسةالنةى كة زؤر جار بؤ دوكتورةكـان ثرسـيارخولنقيَد و بـؤ تاقيطـةش
كيَشــة دروســتكةر بــووة ،وة مــة جؤراوجؤرةكــانى تاقيكــارى دةســت نيشــان كردن ـى
هؤرِمؤنى  hCGنةخؤ يَكة كة دووثـات كردنـةوةى تاقيكـارىيةكـة ويَ دةضـىَ لةنـةلَ
ئاكــامى ثيَشــوو( )Reproducibilityيــة نةنرنــةوة .ئــةو هؤكارانــةى خــوارةوة لــة
سةرهةلندانى ئة مةسةلةدا دةستيان هةية:
 :١ناهاوئاهةنطى يان ه َيؤِؤجينى( )Heterogeneityنةردةكانى :hCG
رِادةى تر ى سيالي

(acid

)Sialicى نـةردةكانى  hCGلـة ئافرةتـان و لـة مـاوةى

س ثرِى و هةروةها لة نةخؤ ـىيـة جؤراوجؤرةكـاندا ،دةنـؤرِدرىَ .كـةوابوو نـةبوونى
رِادةى نةنؤرِ و دياري كراوى تر ى سيالي  ،دةبيَتة هـؤى سـةرهةلندانى ناهاوئاهـةنطى
نةردةكانى ئة هؤرِمؤنة و لة ئاكامدا كاردانةوةى ديةتةنى ديةكةى هةميشـة بـة يـة
ـيَوة نــابىَ .ليَكؤلنينــةوة ئــةجنا دراوةكــان دةريــان خســتووة كــة ثيَوةنــديىيــةكى
رِاستةوخؤ لةنيَوان رِادةى تر ى سيالي  ،توانايى بيؤلؤييكى و نيوة تةمةنى هؤرِمـؤنى
hCGدا هةية .ئةنةر بة يَوةيةكى ئةزموونى و هيَـدى هيَـدى رِادةى تر ـى سـياليكى
نةردةكة كة بكةينةوة ،ضاالكى بيؤلؤييكى و نيوة تةمةنى هؤرِمؤنةكة لـة خـويَنيبدا
كـة دةبيَتــةوةو هـةروةها بــة ثيَاـةوانةش .لــة سـةرةتاى سـ ثـرِىدا ،نيــوة تةمــةنى
هؤرِمؤنى  ٢ hCGتا  ٦كات يميَرة كة بةرةبةرة دةضيَتة سةرىَ و دةناتة  ١٢تا ٣٦
كات يميَر .لة اليةكىترةوة ،لة سةرةتاى س ثرِىدا هةر رِؤي و نيويَ و دواية هةر سـىَ
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رِؤي و لة كؤتايى دةورةى س ثرِييةكةدا هةر ضـوار رِؤي جاريَـ رِادةى ـى بوونـةوةى
هؤرِمؤنى  hCGدوو بةرابةر دةبىَ.
 :٢جؤرى ديةتةنى ديى هؤرِمؤنى :hCG
ضــونكة لــة ـيَوازةكانى سـيَرِؤلؤيى و ئيمؤنؤلــؤيىدا ،بــؤ ديــارى كــردن و ثيَوانــةى
هؤرِمؤنةكة لة ديةتةن كةلن وةردةنِىَ ،كةوابوو جؤرى ديةتةن دةخالنةت لة ئاكـامى
تاقيكارييةكةدا دةكا .بـة ـيَوةية ويَ دةضـىَ ديةتـةن ديى نـةردى كـاملنى
 )β – hCG( ،hCGيان ديةتةنى مؤنؤكلؤنالنى ديى ثيَوانةى تايبةتى زجنِةى (hCG
Intact

–  )βبىَ كة لة ئاكامدا ثلةى تايبةمتةندى( )Specificityو توانايىيةكةيان ()Affinity
ثيَكةوة جياوازن.
لة اليةكىتـرةوة ،ئـةنشمييَكيان بـة نـاوى ئيَالسـتازى ليَكؤسـايتى مرؤيـى( Human
 )leukocyte elastaseلة سـِِؤ دا دؤزيوةتـةوة كـة زجنـِةى بيَتـاى هؤرِمـؤنى
دة كيَنىَ و دةبيَتة هؤى ثاسي بوون و جيابوونـةوةى ثارضـةية بـة نـاوى ثارضـةى
hCG

ناوةنــدى بيَتــا( )β – hCG fragmentلــة نــةردةدا .ئــة مةســةلة دةبيَتــة هــؤى
كاردانةوةى هيَنديَ لة ديةتةنةكان بة نيسبةت ئة ثارضـة ـكاوانةى هؤرِمؤنةكـةوة.
ميشى ئافرةتة دوونيانةكان رِادةيةكى بةرضاوى لةو ثارضة ناوةنديىية بيَتايةى هةية.
 :٣سةرضاوةى كيَشانى ضةمةرةى ستاندارى هؤرِمؤن:
منوونــةى سةرضــاوةكة لــة كيتــةكانى ثيَوانــةى ضــةندايةتيى هؤرِمــؤنى ،hCG
(دروســــت كــــراوى كؤمثانيــــا جؤراوجؤرةكــــان) كــــة بــــؤ كيَشــــانى ضــــةمةرةى
ستاندار( )Calibrationكةلنكى ىلَ وةردةنرن ،يةكسـان نـ  .كـةوابوو تةنانـةت ئاكامـة
وةدةست هاتووةكـان ئةنـةر بـؤ جـؤرة نةخؤ ـيَكيب لـة سةرضـاوةى سـتاندار كـةلن
وةرنةنِابىَ ،بؤ هةلنسةنطاندن نابد.
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لة سالنى ١٩٣٨ىزايينىدا ،يةكة منوونـةى سةرضـاوةى هؤرِمـؤنى  hCGبـة ثيَـى
يةكةى نيَونةتةوةيى( ،)IU133لة اليـةن رِيَكخـراوى تةندروسـتيى جيهـانىيـةوة بـوو بـة
ســتاندار .ئــة سةرضــاوة بــة هــؤى بــوونى ثارضــةنةليَكى زؤرى هؤرِمــؤنى ــكاو و لــة
رِوانطةى بيؤلـؤييكىيـةوة ثاسـي  ،لـة سـالنى ١٩٦٤دا ثيَداضـوونةوةى لةسـةر كـرا و
هؤرِمؤنى Second ( hCG

سةرضاوةيةكىتر بة ناوى دووهةم ستاندارى نيَونةتةوةيى
 )international standard, 2nd IS-hCGساز كرا .ئـة سةرضـاوةش بـة هـؤى بـوونى
ثارضــةنةليَكى ثاســي و ثوخــت نــةكراو نــؤرِا و لــة ســالنى ١٩٧٤دا ،سةرضــاوةيةكى
ستاندارى ثوختةكراو لة نـةردى كـاملنى هؤرِمـؤنى  Intact hCGو بـة بـىَ زجنِةكـانى
ئالنوا ،بيَتا و ثارضة كياوةكان ساز كرا .ئة ستانداردةيان ناو نـا « يةكـة منوونـةى
سةرضـاوةى نيَونةتـةوةيى هؤرِمـؤن» ( )First international reference preparation
يــان بــة ـيَوةى كــورت كراوةكــةى  ،1st IRP- hCGكــة لــة رِاســتىدا بــة سـيَهةم
ستاندارى نيَونةتـةوةيى( )3rd IS- hCGدةيميَـردرىَ .لـة رِوانطـةى كيَشـةوة ،توانـايى
بيؤلـؤييكى  ،2nd IS-hCGنشيكـةى نيـوةى  1st IRP- hCGيـان 3rd IS- hCGيـة.
كةوابوو ئةنةر لة يَوازيَ دا لة سةرضاوةى  2nd IS-hCGبـؤ كيَشـانى ضـةماوة كـةلن
وةرنِىَ ،ئاكامة وةدةست هاتووةكة نيـوةى ئـةو بايةخةيـة كـة لـة سةرضـاوةى 1st
 IRP- hCGيــا  3rd IS- hCGكــةلن وةرنــِاوة .ثيَويســتة لــة كــاتى خويَندنــةوةى
وتارةكان و هةلنسةنطاندنى رِادةى هؤرِمؤنـةكان يـان رِاثـؤرِتى تاقيكـارىيـة  ،ضـاو لـة
سةرضاوةى ستانداردةكة ى بكرىَ.
 :٤يَوازى تاقيكارييةكة:
يَوازنةليَكى جؤراوجؤر بؤ ثيَوانةى ضؤنايةتى و ضـةندايةتى هؤرِمـؤنى  hCGهةيـة
كة ثلةى هةستياريى يان كةمؤيد رِادةية كة ناسايى و ئةندازةى دةنـرن ،ثيَكـةوة

 : 133واحد ب املللى IU = International Unit
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جياوازن .كةوابوو ئةنةر بة هؤى نش بوونى ثلةى هةستياريى يَوازيَ هؤرِمؤنى

hCG

لة منوونةية دا دياريى نةكرا ،ويَ دةضىَ بـة ـيَوازيَكى هةسـتيارتري ديكـة ئاكامةكـة
ثؤزيَتي بىَ .هةر بؤية ،ثيَشنيار كراوة كة ثيَوانةى رِادةى هؤرِمؤنى  ،hCGالنـي كـة
بة دوو كيتى جياوازى تاقيطةيى ،ئةجنا بدرىَ.
ويَ دةضىَ لة حالنةتانةى خوارةوةدا تاقيكارى دةست نيشـان كردنـى سـ ثـرِى بـة
يَوةيةكى نارِاست ثؤزيَتي دةرضىَ:
 :١لة كـاتى لةبةرضـوونةوة( )Menopauseو دواى ئـةويب ،بـة هـؤى ضوونةسـةرى
هؤرِمؤنى LHةوة.
 :٢لـة نيَوةرِاسـتةكانى سـوورِى مانطانـةى( )Midmenstrual cycleينـان و كاـانى
جويَبَ بة هؤى ضوونةسةرى رِادةى ى بوونةوةى هؤرِمؤنى .LH
 :٣بةكاربردنى تاقميَ لة دةرمانةكانى وة  Phenothiazinesو  Promethazineكة
توانايى بردنةسةرى رِيَاةى هؤرِمؤنى LHيان هةية.
 :٤لة سةرةوة بوونى رِيَاةى ثرِؤتينـى نيَـو ميـش( )Proteinuriaبـة رِادةى زيـاتر لـة
نرِاميَ لة ميشى ةو و رِؤييَ دا .ئة مةسةلة لـة ـيَوازى ئانلؤتيناسـيؤنى التـيَكسدا
كاريطةرة ،بة لة تاقيكارييةكانى ئیالیزا و RIAدا كاريطةرى نىية.
 :٥ضلنكةكانى كؤئةندامى ميشةرِؤ يان نةخؤ ـىيـة هـةوكردووةكانى حـةوز(
disease

Pelvic

 )inflammatoryلــة ـيَوازى ئانلؤتيناســيؤنى التيَكســى ميــشدا دةخالنــةت

دةكةن.
 :٦بــوونى خرِؤكةســوورةكان بــة رِيَاةيــةكى زؤر لــة ميــش()Hematuriaدا و ــى
بوونةوةى ئا كراى خرِؤكة سوورةكان لة سِِؤ دا.
 :7بةكاربردنى دةرمانة خةوهيَنةرةكانى وة ئةسيد باربيتؤريـ (،)Phenobarbital
دةرمانة هيَوركةرةوةكانى وة ميَتادؤن و ساليسيالتةكان.
بة هؤى ليَ ضـوونيَكى زؤرى زجنـِةى بيَتـاى هؤرِمؤنـةكانى  hCGو  LHثيَكـةوة،
ئةنةر ديةتةنى ديى هؤرِمؤنى  hCGلة ثلةيةكى تايبةتي( )Highly specificثيَويسـت
بةهرةمةند نةبىَ ،ثؤزيَتيظى نارِاست ثيَ ديَنىَ .هةر ضةند ئةمرِؤكة بـة كـةلن وةرنـرتد
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لة ديةتةنى مؤنؤكلؤنالنى دية ثيَوةرةكانى ديةتةنى كؤتايى زجنِةى (()β – hCGكة
لة زجنِةى ))β-LHدا نية) توانيويانة ديةتةنيَكى تايبةتى ساز بكةن ،بة بةداخةوة
بة هؤى توانـايى ثيَوةنـدى زؤر كـةمى( )Low affinityئـة ديةتةنـة ،حالنـةتنـةليَكى
نيَطةتيظى نارِاستى زؤر بيندراوة .بـة دوايـىيانـة توانيويانـة ديةتـةنيَكى زؤر بـةهيَشى
مؤنؤكلؤنالَ( )High affinityبة ثلةيةكى تايبةتى زؤر بةرزةوة( )Highly specificديى
ئيَثىتؤثيَكى تايبـةتى زجنـِةى ( )β – hCGدروسـت بكـةن كـة حالنةتـة ثـؤزيَتي و
نيَطةتيظة نارِاستةكان بة الني كة بطةيةنىَ.
ثيَشنيار بة تاقيطةكان دةكرىَ كة بـؤ دلننيـايى لـة ضـؤنايةتيى هـةر كيتيَكـى ديـارى
كردنــى هؤرِمــؤنى  hCGلــة س ـِِؤ دا ،ســةرةتا جاريَ ـ لةنــةلَ س ـِِؤميَ كــة رِادةى
هؤرِمـــؤنى LHةكـــةى بـــةرزة ،وة ســـِِؤمى دواى دةورةى نائوميَدى(يائســـطى)،
تاقيكارييةكة ئـةجنا بـدةن تـاكوو ثلـةى تايبةمتةنـدى و هةسـتيارى كيتةكـة ديـارى
بكرىَ.
حالنةتة نيطةتيظة نارِاستةكانى دةست نيشان كردنى هؤرِمؤنى  hCGلة ميشدا بة
يَوةى خوارةوةن:
 :١هةلنةى تاقيطةيى وة نؤرِينى منوونة يان فؤرِمى(برنـة) تاقيكـارييةكـة ،ثـيس
بــوونى كــةل و ثــةىل تاقيكــارى ،نــةبوونى ئــةزموون و زانيــارى تــةواو لــة ئــةجنا دانــى
تاقيكارى و  ...هتددا.
 :٢هؤكارةكانى ثيَوةنديدار بة كيتى ديارى كردنى هؤرِمؤنى  ،hCGوة نش بـوونى
هةســتيارى كيتةكــة ،ســنوورداربوونى ثانتــايى تايبةمتةنــدى كيتةكــة ،فاســيدبوونى
ماددةى كيتةكان بة هؤى ثاراستنيان لة ويَنة نابارةكان بؤ ويَنة نةرماى زؤر يان بـة
ثيَاةوانة سةرماى ييَر سيور ثلةى سـةدى ،ئـةجنا دانـى تاقيكـارييةكـة لـة ـويَنيَكى
سارد ،تيَ ضوونى PHى ماددةى كيتةكان ،بةسةر ضوونى رِيَكةوتى مةسرةف و هتد.
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 :٣سةرةتاى دةست ثيَ كردنى س ثـرِى و كـة بـوونى رِيَـاةى هؤرِمـؤنى  hCGلـة
منوونةكةدا.
 :٤رِوون بوونى ميشةكة بة هؤى خواردنى زؤرى لةمةنييةكانةوة.

كارايى دةست نيشان كردن و ثيَوانةى هؤرِمؤنى :hCG
 :١دياري كردنى س ثرِى ،كاتيَ كة سوورِى مانطانةى دواكةوتووة.
 :٢دؤزينةوةو دةست نيشان كردنى نةخؤ ىيةكانى ترِؤفؤبالستي (.)GTD134
 :٣و ياركردنةوةو كؤنؤِؤلَ كردنى دةرمانى نةخؤ ـىيـةكانى ترِؤفؤبالسـتي  .لـة
جؤرة حالنةتانةدا تيؤايى وردى هؤرِمؤنى ( )β – hCGلة سِِؤ دا زؤر ثيَويستة.
 :٤ديــارى كردنــى هيَنــديَ لــةو ـيَرثةجنانةى كــة زجنــِةى ( )β – hCGوةك ـوو
نيشانةى تؤمؤرِ بؤيان ديارى كراوة.
 :٥ئـــةو تؤمؤرِانـــةى كـــة ـــى بوونـــةوةو بةرزبوونـــةوةى ()β – hCGيـــان دواى
نة تةرنةرى لةنةلنة و كؤنؤِؤلنى دةرمانةكة يان.
 :٦ديـــارى كردنـــى ســ ثــرِى دةرةوةى منـــدالَدان ،لةبارضـــوون و ســ ثــرِييـــة
ناسرو تىيةكان.
 :٧دةبــىَ بـــةر لـــة ثيَـــدانى ئـــةو دةرمانانـــةى كـــة كاريطـــةرى خراثيـــان لةســـةر
كؤرثةلة( )Teratogenicهةية ،وة حةبى بةرنرى لـة منـدالَبـوون ،ئيسـؤؤئيدةكان،
ديةزينــدة تايبةتــةكانى وة تيَؤاســايكل و كلؤرِامويَنيكــؤلَ ،لــةوة دلننيــا بــ كــة
دوونيان نىية.
 :٨بةر لة ضارةسةرى كيميايى و تيش دةرمانى.
 :٩بةر لة عةكسبةردارى بة تيشكى ئيكس( .)X – ray

GTD = Gestational trophoblastic diseases: 134
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 :١٠كــؤنؤِؤلَ كردنــى ــويَنى كؤرثةلــة لــة ســ ثــرِى تاقيطــةيىدا
).fertilization (IVF

In vitro

ضةند خالنيَ لة مةرِ ديارى كردنى سيَرِؤلؤييكى س ثرِىدا:
 :١بــؤ خويَندنــةوةى ئاكــامى تاقيكــاريىيةكــة لــة تيشــكى رِاســتةوخؤى ضــراى
خويَندنــــةوة كــــةلن وةرنــــرن .ئةنــــةر نلنؤثةكــــةى ِى(فلؤئؤرســــيَنت) بــــىَ،
ئانلؤتيناسيؤنةكة با ؤ دةبيندرىَ.
 :٢دةبىَ ماددةى تاقيكارييةكان لة سةالجةى  ٦ـــ  ٢ثلةى سـةدىدا هـةلنطِيَد و
هيض كات نابىَ بيانبةستىَ .هةروةها نابىَ رِيَكةوتةكةيان بةسةر ضووبىَ.
 :٣دةبىَ ميشةكة نوىَ بىَ و ضاكؤ واية لة كاتى دةست ثىَ كردن بة تاقيكارىيةكـة
 ١٢كات يميَر تيَثةرِ نةبووبىَ و لةو ماوةيةشدا منوونةكة لةنيَو سةالجةدا بووبىَ.
 :٤ميشى يةكةمى بةيانيان كة خةستؤة بؤ تاقيكارييةكة با ؤة ،بـة لـة ميـشى
ماوةكانى ديكةى رِؤييب بةو مةرجةى كة خةست بىَ ،دةكرىَ بؤ تاقيكارى كـةلنكى لـ َ
ي
وةرنريد .رِادةى هؤرِمؤنى  hCGلة ميشى بـةيانياندا ،تةقريبـةن لةنـةلَ هـى سـِِؤ دا
بةرابةرة.
كيَشى تايبةتى( )Specific gravityليؤيَ لة ميشى ةو و رِؤييَكى مرؤظيَكى ساغ لة
نيَــوان  ١٠١٦تــا  ١٠٢٣نرامــة .ئيَســتا ئةنــةر منوونــةى ميشةكــةى بــة رِيَكــةوت
( )Randonليَ وةرنـِىَ و كيَشـى تايبةتةكـةى بةرابـةرى  ١٠٢٣يـان زيـاتر بـىَ ،و َ
ي
دةضىَ بة هؤى خةست بوونى تايبةتى ميشى بةيانىيةوة بـىَ ،ضـونكة كيَشـى تايبـةتى
ميش لة ماوةى ةو و رِؤييَ دا ،دةنؤرِىَ .كةوابوو با ؤة كة كيَشى تايبةتى ميش َي كـة
بــؤ ديـــارى كردنـــى ســ ثــرِى دةنيَــردرىَ ،ئةنـــدازة بطـــِىَ و لـــة فـــؤرِمى وة مــى
تاقيكارىيةكةىدا بنووسرىَ.
 :٥ئةنةر دةتانهةوىَ منوونةى ميشيَكى دواى  ٤٨كات يميَر تاقى بكةنـةوة ،دةبـ َ
ى
بؤ ثيَشطِى لة نة ةكردنى ميكرِؤبةكان لة سةرماى  ٢٠ثلـة سـةدىدا بيبةسـتىَ .لـة
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كاتى تاقيكارىدا ،دواى توانةوةو خاوبوونةوةى ميشةكة ،قاتى بكرىَ واتـة ميشةكـة بـة
جوانى بشلنةقيَند و ماددة نيشتووةكانى بة هـؤى سـةنؤيويؤجةوة جيـا و دوايـة تـاقى
بكةنةوة.
 :٦نشيكةى  ٦٠ميلىليؤ ميش بؤ تاقيكارى ثيَويستة كة دةبىَ رِوون بىَ .ئةنةر هـةر
جؤرة ليَبَ بوونيَ بيندرا دةبىَ سةرةتا رِوون بكريَتةوة يان لة سةنؤيويؤي بدرىَ تـاكوو
ليَلنىيةكةى لةنيَو دةضىَ.
 :٧منوونةى ميشيَ كة بة يَوةيةكى بةرضـاو ثـرِة لـة بـةكؤى و ليَلنـة ،بـؤ دةسـت
نيشان كردنى س ثرِى لةبار نية.
 :٨نــاكرىَ بــة جيَطــاى ميــش لــة س ـِِؤ بــؤ ديــارى كردنــى س ـ ث ـرِى بــة ـيَوازى
ئانلؤتيناسيؤنى التيَكس كةلن وةرنرن.
 :٩ئةو وو ة ديةج و ديةتـةنى كيتانـةى كـة سـازكراوى كؤمثانيايـةكد ،بـة
يمــارةى ســريالنةكةيان( )Lot.No.جيــاوازة ،نــابىَ تيَكــةلَ بكــريَد ،ضــونكة توانــايى
هةركاميَكيان لةنةلَ ئةويؤدا جياوازة .هةلنبةتة دةكـرىَ ئـةو وو ـانةى كـة يمـارةى
سريالنةكةيان ثيَكةوة يةكيَ و سازكراوى كؤمثانيايةكد ،ثيَكةوة كةلنكيان ليَ وةرنرن.
 :١٠دةبىَ ساليدة وو ةيىيةكان بؤ تاقيكارىيةكة بة تةواوى خاويَد و و بد.
بؤ خاويَد كردنةوةى ساليدةكان دةبىَ تةنيا لة ئاو كةلن وةرنِىَ ،ضونكة بةكاربردنى
ماددةى ثا كةرةوةى وة سابوون ،ثؤدر و نِاوة ئاىليةكانىتر دةخالنةت لة ئاكـامى
تاقيكـــارييةكـــةدا دةكـــةن .دةبــىَ ثلـــةى نـــةرماى ســـاليدةكان زيـــاتر وة مـــاددة
تاقيكارييةكان و منوونةى ميشةكة لة دةوروبةرى  ١٨تا  ٢٤ثلةى سةدى ـويَنةكةدا
بىَ.
 :١١دةبىَ ميشةكة لة دةفريَكى وو ةيى يان ثالستيكى خاويَد و بة دوور لة هـةر
جـؤرة ماددةيـةكى ثـا كـةرةوة يـان ثاراسـتنى وة مـانيتؤلَ يـان تولـؤئ بـىَ ،كــؤ
بكريَتةوة و بنيَردريَتة تاقيطة.
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 :١٢بةر لة ئةجنا دانى تاقيكارىيةكة ،كاتالؤنى نيَـو بةسـتةى تاقيكـارىيةكـة بـة
وردى خبويَننةوة ،ضونكة ويَ دةضىَ يَوازةكانى دامـةزراوة جؤراوجؤرةكـانى بةرهـة
هيَنانى ماددة دياري كةرةكانى س ثرِى لةنةلَ يةكؤىدا كةم َي جياوازىيان هةبىَ.
ى كةلن لة دةرمانـةكانى وة
 :١٣نشيكةى  ٤٨كات يميَر بةر لة تاقيكارييةكة ،ناب َ
ميَتادؤن و ساليسيالتةكان و خةوهيَنةرى وة ئاويَتةكانى فيَنؤباربيتالنةكان وةرنرن.
 :١٤هيَنديَ لة ماددة و سِِؤمة دياري كةرةكان ،هةلنطرى مـاددةى ديى ميكرِؤبـى
سؤديؤ لة يؤد( )N3Naدان .سؤديؤ لة يـؤد لةنـةلَ قوورِقوو ـم(سـرب) و "مـس"دا
دةتــوانىَ ئاويَتةيــةكى تةقينةوةهيَنــةر ســاز بكــا .كــةوابوو لــة كــاتى ــؤردنى ئــة
ماددةيةدا ،دةبىَ لة ئاويَكى زياتر كةلن وةرنرن .هةروةها نابىَ لةنةلَ ثيَسـت و لينجـة
ماددة(مؤخات)ى لةشدا ثيَوةندى هةبىَ.
 :١٥ئةنةر دةتانهةوىَ رِادةى هؤرِمؤنى  hCGلـة سـِِؤ دا ئةنـدازة بطـرن ،دةبـىَ
منوونةى خويَنةكة لة تيوبيَكى بة بىَ هيض جؤرة ماددةيةكى دية مـةي بكـرىَ و دواي
مــةي و جياكردنــةوةى خويَنــة مةييوةكــة لــة دةوروبــةرى ديــوارةى تيوبةكــةدا بــة
ميلةيةكى دار ،بة هؤى سةنؤيويؤيةوة سِِؤمةكةى جيـا بكةنـةوة ـــ واتـة كاتيَـ كـة
خويَنةكــةت لــة نةخؤ ــةكة نــرت و تــا كــاتى دةســت ثــىَ كردنــى تاقيكــارىيةكــة،
سرو تىية خويَنةكة دةمةييَ ،دةبىَ ئةو خويَنة مةييوة بة ميلةيةكى دار تيَكةلَ بـدرىَ
و خويَنة مةييوةكانى لة دةوروبةرى تيوبةكة بكريَتةوةو ئةوكات لـة سـةنؤيويؤي بـدرىَ
بؤ جياكردنةوةى سِِؤمةكةى ـــ  .سـِِؤمة بةدةسـت هاتووةكـة تـا مـاوةى  ٤٨كـات
يميَر لة سةالجةدا دةتواند هةلنيطرن .بؤ ماوةى زياتر دةبىَ تاكوو ٢٠ـــ ثلـةى سـةدى
يــان كــةمؤ تــا رِؤيى تاقيكــارىيةكــة هــةلنطِدرىَ .ديــارة لــة بةسـ و خاوكردنــةوةى
دووبارةى سِِؤمةكة خؤ ببويَرن.
 :١٦لة حالنةتيَ دا ئةنةر منوونةى سِِؤمةكة خـويَنى هيَمـؤاليشى بةرضـاو ،ضـةورى
زؤر و يان ليَلنى لة نةلَدا بوو ،ويَ دةضىَ ئاكامى تاقيكـارىيةكـة زؤر مـةعلوو نـةبىَ و
وة ميَكى نارِاست وةدةست بىَ.
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 :١٧زؤر بوونى ثرِؤتينى سِِؤ و ميش ،لة ئةندازةنرتنى رِادةى هؤرِمـؤنى  hCGبـة
ـ ـيَوازةكانى  RIAو ئـــةليشا ،هـــيض كيَشـــةية ثيَـ ـ نـــاهيَنىَ ،بـــة لـــة ـ ـيَوازى
ئانلؤتيناسيؤنى التيَكسى ميشدا ،دةبيَتة هـؤى ئا ـكراكردنى ثـؤزيَتيظى نارِاسـت .هـةر
بؤية با ؤ واية كة ئاكامى ئالنبؤمينى ميشى كؤنؤِؤلَ كراو لة فؤرِمى وة مـى تاقيكـارى
س ثرِىيةكةدا ،بدريَتةوة.

ثةتاى زانست كةلن ىلَ وةرنةنرتد و ،ثةتاى كاريب هؤنرى نةبوونىيةتى.
حةزرةتى عةىل())
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١٠
ضلَكة سرتيَثتؤكؤكىيةكان
ثيَشةكى:
ميكرِؤبة سؤيَثتؤكؤكةكانى نرووثى Aى النسويلند( )Lancefieldيـان سـؤيَثتؤكؤكة
ضلن هيَنةرةكان( )Streptococcus pyogenesبة زؤرى دةبنة هؤى سةرهةلندانى ضلنكى
نةروو و ثيَست لة مرؤظدا .ويَنى ييانى ئة ميكرِؤبانة تةنيا لة مرؤظـ داية و تا ئيَسـتا
هيض ئايةلنيَكى كة توانايى نواستنةوةى ئة ميكرِؤبةى بؤ مرؤظـ هةبىَ ،نةدؤزراوةتةوة.
هــةر بؤيــة ئــة ميكرِؤبــة لــة ئاكــامى ثيَوةنــديى رِاســتةوخؤى نيَــوان مرؤظــةكاندا
دةنوازريَتةوة .ضلنكة سؤيَثتؤكؤكىيةكان زياتر لةنيَو تويَـاة نشمـةكانى كؤمـةلنطادا كـة
بارودؤخى تةندروستى با يان نيـة و لـةو ـويَنانةى كـة حة ـيمةت كةلنةكـة بوونـة و
كةســانيَكى زؤر لــة جيَطايــة يــان ديويَ ـ دا دةييــد بــة ـيَوةى نشــتطِ دةبينــدرىَ.
مندا نى نيَوان تةمةنى  ٥تا  ١٥سـالَ زيـاتر لـة بـةردة ميكرِؤبـى سـؤيَثتؤكؤ دان،
بة الوةكان و مرؤظة بةتةمةنةكانيب بة نيسبةت ئة ميكرِؤبـةوة هةسـتيارن .ضـلنكة
ثيَستىيةكانى سؤيَثتؤكؤكى زياتر لةو ناوضانةى كة ئاو و هةواى نةرمىيان هةية واتـة
ناوضــة نةرميَنــةكان ،بــة تايبــةت لــة هــاويددا ،دةبينــدرىَ و جرِوجانــةوةرةكان لــة
بآلوكردنةوةى ئة ضلنكةدا رِؤلنيَكى نرينط دةنيَرِن.

334

بنةما و ليَكدانةوةى تاقيكارىية سيَرِؤلؤجىيةكان

لــة ئــالنؤزييــة نرينطــة ض ـلنكة ســؤيَثتؤكؤكىيــةكانى نرووثــى Aى النســويلند ،تــاى
رِؤمـاتيش ( )Rheumatic feverو تـووشبـوون بـة نلؤميَرِؤلؤنيَورايتسـى دواى ضـلنكيَكى
سؤيَثتؤكؤكى()Acute post – streptococcal glomerulonephritisيد .نشيكةى  ٢تـا
 ٣لــة ســةدى ض ـلنكة ســؤيَثتؤكؤكىيــةكانى نــةروو( )Pharyngitisدةبنــة هــؤى تــاى
رِؤماتيش  ،لة حالنيَ دا زياترى ضلنكة سؤيَثتؤكؤكىيةكانى نةروو لةنةلَ ثيَستدا دةبنـة
هؤى تووشبوون بة نلؤميَرِؤلؤنيَورايتس كة ديارة نشيكةى  ٩٥لة سةدى ئة حالنةتانـة
دواى  ٤تا  ٦حةوتوو بة تةواوى ضا دةبنـةوةو تـةنيا نشيـ بـة  ٢تـا  ٥لـة سـةديان
دةبنــة فــؤرِمى دريَاخايــةنى نةخؤ ــينةكة .تاقميَــ لــة ليَكؤلنــةرةوةكان رِاثـــؤرِتى
دةرســةديَكى زياتريــان داوة .مــةوداى نيَــوان نــةرووة ســؤ(فارانايت) و ســةرهةلندانى
تــووشبــوون بــة تــاى رِؤمــاتيشمى تونــد نشيكــةى  ٢٠رِؤي و ســةرةتاى نيشــانةكانى
تــووشبــوون بــة نلؤميَرِؤلــؤنيَورايتس نشيكــةى  ١٠رِؤية .لــة ماوةيــةدا ،يمــارةى
ميكرِؤبةكان لة نةروودا تةنانةت بـة بـىَ بـةكاربردنى ديةزينـدةكانيب كـة دةبنـةوة.
كــةوابوو ضــاندنى نــةروو ،واتــة ضــاندنى ميكرِؤبــةكانى نــةروو دواى دوو حــةوتوو لــة
سةرةتاى نةرووة سؤى سؤيَثتؤكؤكىدا ،تةنيا لة نيوةى نةخؤ ةكاندا ثؤزيَتيظة .لة
جؤرة حالنةتانةدا ،ثيَشنيارى تاقيكارى سيَرِؤلؤيى دةكرىَ.
سو ــىيــةكانى Lysogenicى ســؤيَثتؤكؤكى دةبنــة هــؤى ثيَ ـ هــاتنى نةخؤ ــيى
ســوورة تــا .135ئــة سو ــىيــة ميكرِؤبــىيانــة لــة ئاكــامى ئــالوودة بــوون بــة جــؤرة
بةكؤيؤفاييَ  ،يةهرى ئيَريؤؤييَني ( )Erythrogenic toxinدروسـت دةكـةن كـة هـؤى
ثيَ هاتنى ثةلنة سوورةكانى( )Rashسةر ثيَست لة نةخؤ ىية داية.
ميكرِؤبة سؤيَثتؤكؤكىية نةخؤ يهيَنةرةكانى وة نرووثى  C ،Aو  ،Gيةهرةكان
( )Exotoxinsيــان ئــةنشيمنــةليَكى( )Exoenzymesجيــاواز دةردةدةن .ئــة ماددانــة
سةرةرِاى تايبةمتةندى ثيَ هيَنانى نةخؤ ى ،ويَ دةضىَ تايبةمتةنـدى ديةجينيكيشـى
 : 135ممل (بيمارى ممل )  :Scarlet feverسوورة تا ،سوورة ياو .و.
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بؤ نةخؤ ةكة هةبىَ .يةهرةكـان يـان ئةنشميـة سـؤيَثتؤكؤكىيـةكانى كـة دةبنـة هـؤى
سازكردنى ديةتةن لة نةخؤ ةكةدا بة ديىيان ،بريت لـة ،يةهـرة ئيَريؤؤِييَنيكـةكانى
 B ،Aو  ،Cســـــــــــــؤيَثتؤكينازةكانى  Aو  ،)Streptokinases(Cديَشؤكســـــــــــــى
رِيبؤنؤكليَئازة()DNaseكـانى  C ،B ،Aو  ،Dكـة جـؤرى  Bتايبةتـة بـة نرووثـى Aى
سؤيَثتؤكؤكى ،هيالؤرِؤنيداز( )Hyaluronidaseو سؤيَثتؤليشينى ئؤ( Streptolysin – O
).
تــاكوو ئيَســتا نشي ـ بــة  ٨٠جــؤرة ميكرِؤبــى( )Serotypeســؤيَثتؤكؤكى ثيــؤييَنى
نرووثى Aى النسويلند ناسراون .ثاريَشراوى تايبةتى ديى هةركاميان ،دواى تووشبـوون
ثيَ دىَ ،بة بةرنريى تيَكة و و يةكؤبرِ لة نيَوان سيَرِؤتيثةكاندا نىية.
ئالنؤزىيةكانى ضلنكة سؤيَثتؤكؤكىيةكان ،بة هؤى ويَ ضوونى ثيَكهاتـةى ديةجينـى
ئة ميكرِؤبانة( )Cross – reactivityلةنةلَ انةكانى مرؤظـ داية .لة خشتةى يمارة ١
ـــــ ١٠دا ،نيشــانة ديةجينــة هاوبة ــةكانى نيَــوان ميكرِؤبــة ســؤيَثتؤكؤكىيــةكان و
انةكانى مرؤظـ نيشان دةدات.

خشتةى يمارة  ١ـــ  :١٠نيشانة ديةجينة هاوبة ةكانى نيَوان ميكرِؤبى سؤيَثتؤكؤ و انةكانى مرؤظـ
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س ـِِؤمى نةخؤ ــة تــووشبووةكــان بــة تــاى رِؤمــاتيش  ،خــاوةنى ديةتــةنيَكى ديى
ــِةى ــانةى دلنــة كــة ويَ دةض ـىَ هــةر ئــةو ديةتةنــة ،ببيَت ـة هــؤى ســةرهةلندانى
هةوكردنى دلَ .136تيؤى ديةتةنى دية انةى دلَ لة تـووشبـووانى تـاى رِؤمـاتيش دا،
بةر لة سةرهةلندانى هيَر ة هةوكردووةكانى دلَ بةرزة ،بة لة مـةوداى هيَر ـةكاندا،
دادةبةزىَ .تاوتوىَ كردنة ئةجنا دراوةكان دةريـان خسـتووة كـة لـة ـويَنى زةربـةى
دلنى نةخؤ ة تووشبووةكان بة تـاى رِؤمـاتيش  ،نيشـتنى ديةتـةن و كؤمثلمـان هةيـة.
ميكــانيشمى ئيمؤنؤلــؤييكى زيانــة هــةوكردووةكانى دلَ لــة نةخؤ ــانةدا ،لــة جــؤرى
بةرزبوونــــــةوةى هةســــــتيارى جــــــؤرى دوو( )Type IIيــــــان كاردانــــــةوةى
سيتؤتؤكسيكى()Cytotoxic reactionية.
نرميانةيةكىتر ئةوةية كة لة ئاكامى ضلنكى سؤيَثتؤكؤ و دروست كردنى ديةتـةنى
ديى قةنــدى N-acetyl-glucosamineى ميكـرِؤب كــة لةنــةلَ نــةليكؤثرِؤتينى زمانــةى
دلنى مرؤظدا ديةجينةكةيان ويَ دةضىَ( ،)Cross – reactivityدةبيَتة هـؤى تيَـ دانـى
زمانةى دلَ( .)Valvlar diseaseلة ئاكامدا نيشانة ديةجينىيةكانى ئة ناوضـةية وردة
وردة ئازاد دةبىَ و سيستمى بةرنريى دةورووييَند .لة نةخؤ انةدا ،تـيؤى ديةتـةنى
ديى ئـة قةنـدة تــاكوو ماوةيـةكى دوورودريَـا هــةروا بـةرز دةبـىَ .ئيَســتا ئةنـةر ئــة
نةخؤ انة لة ييَر نة تةرنةرىدا زمانةى دلنيان بؤ بطؤرِن ،لـة زؤربـةياندا ،تـيؤى ئـة
ديةتةنــة بــة خيَرايــى دةنةرِيَتــةوة ئاســتى سرو ــتى خــؤى .ويَ دةضــىَ كــة هــؤى
دريَابوونةوةى نـِؤدةى زمانـةى دلَ بـة دواى تـيَثـةرِبوونى ماوةيـةكى دوورودريَـا لـة
تووش بوونى نةخؤ يى تاى رِؤماتيش و بةرزبوونةوةى تيؤى ديةتةن بةر لـة نـؤرِينى

 : 136التهاب قل  :هةوكردنى دلَ ،دلنة سؤCarditis .
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زمانةى دلَ ،بـة هـؤى ئـازادبوونى وردة وردة و بـةردةوامى نةليكؤثرِؤتينـةكانى زمانـة
زيان ديتووةكةى دلنةوة بىَ.
لة سا نةى دوايىدا دةريان خستووة كـة كاردانـةوةى بةرزبوونـةوةى هةسـتياريى
جؤرى ضوار( )Type IVيان جؤرى وةدواخس ()Delayed typeيب لة زيانةكانى دلنـى
نةخؤ ـة تــووشبووةكـان بــة تــاى رِؤمـاتيش دا بة ــدارى دةكـا .هــةروةها ثرِؤتينيَكــى
ثا تـةكراوى M5ى سـؤيَثتؤكؤ خــاوةنى تايبةمتةنـديى ميتــؤييَنىيـةكى زؤر بــةهيَش و
سـووثةر ديةجينيَكـيب بـؤ T – cellى مرؤظــ دةيميَـردرىَ .ويَ دةضـىَ ئـة ثرِؤتينـة،
رِؤلنيَكى زؤر نرينط لـة ثيَـ هـاتنى زيانـة خؤبـةرنريىيـةكان لـة دلَ يـان جومطـةكاندا
بطيَرِىَ.
لــــــة نةخؤ ــــــة تــــــووشبووةكــــــان بــــــة تــــــاى رِؤمــــــاتيش دا ،ئاوســــــانى
جومطــةكان()Polyarthritisيــب بــة هــؤى ثةرضــةكردارى بةرزبوونــةوةى هةســتياريى
جــؤرى ســىَ( وة نةخؤ ــى ســِِةمى)وة ويَ دةضــىَ دةركــةوىَ .لــة بــارةى تــاى
رِؤماتيشةمــةوة نوتويانــة" ،تــاى رِؤمــاتيش جومطــةكان دةليَســيَتةوة  ...بــة دلَ
دةنةزىَ"( .)Licks the joints …but bites the heart
نيشانة دةمارىيةكان لة كةمؤ لة  ١٠لة سةدى نةخؤ ـة تـووشبووةكـان بـة تـاى
رِؤمــاتيشمى دريَاخايــةندا دةردةكــةوىَ .بــة نيشــانانةيان نوتــووة ســةما لـةرزؤكى(داْ
"(chorea

الرقص) ،سةماى سـيَنت ويتـؤس( )St. Vitus danceو "كـؤرةى سـيديَنها
 )Sydenham,sكــة بــريت لـــة :جوولنــة خيَـــرا خؤنةويســتةكان ،الوازى جومطـــةيى،

دلنةرِاوكىَ و ثشيَوى .ويَ ضوونى ديةجينى ميكرِؤبى سؤيَثتؤكؤكى نرووثى  Aلة نـة َل
سيتؤثالزمى خانةكانى ييَر تاالمووس( )Subthalamusو نؤرِؤنة ناوكىيـة كلـ دارةكـان
لة بنكى نيوةنؤى ميَش ()Caudate nucleus neuronsدا ،دةبيَتـة هـؤى سـةرهةلندانى
نيشانة دةمارة سةما لةرزؤكىيةكان لة نةخؤ انةدا.
ثيَشــينةى بؤمــاوةيى ســةرهةلندانى نةخؤ ــيى تــاى رِؤمــاتيش لةنــةلَ بؤهيَلنــةكانى
 HLA – DR4 ،HLA – DR2و HLA – DR7يب بة دوايىيانة ،رِانةيةندراوة.
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دةست نيشان كردنى تاى رِؤماتيزم بة هؤى تاقيطاوة:
دةكرىَ دياري كردنى تـاى رِؤمـاتيش بـة هـؤى تاقيطـةوة دابـةش بكةينـة سـةر دوو
نرووثة تاقيكارى:
ئةلف :ئةو تاقيكاري يانةى كة بؤ ناسينةوةى هةوكردن( )Inflammationئةجنا
ثرِؤتينةكانى قؤناغى تووشبوون( Acute – phase

دةدريَد ،وة ناسينةوةى تاقميَ لة
 )reactantsلة سِِؤ دا وة  CRPكـة زيـاتر ثـؤزيَتي دةردةضـىَ و تاقيكـارى رِادةى
نيشتنى خرِؤكة سوورةكان()ESRيب دةضيَتة سةرىَ.
ب :ئةو تاقيكارييانـةى كـة بـؤ ديـاري كردنـى ديةتـةن بـة ديى دةردراوةكـان يـان
ديةجينة سؤيَثتؤكؤكىيةكان لة سِِؤ دا ئـةجنا دةدريَـد ،وة ثيَوانـةى تـيؤى دية
سؤيَثتؤليشينى ئؤ(.)ASO
ديارى كردنى تووشبووان بة طلؤميَرِؤلؤنيَفرايتس لة اليةن تاقيطةوة:
دةكرىَ دياريى كردنى تووشبووان بة نلؤميَرِؤلؤنيَورايتس بة هؤى تاقيطةوة دابـةش
بكةينة سةر سىَ نرووثة تاقيكارى:
ئةلف :ئةو تاقيكارييانةى كة بؤ دياريى كردنى ديةتةن بـة ديى دةردراوةكـان يـان
ديةجينــة ســؤيَثتؤكؤكىيــةكان لــة سـِِؤ دا ئــةجنا دةدريَــد ،وة  ASOو ثيَوانــةى
تيؤى ديى ديَشؤكسى رِيبؤنؤكليَئازى "بى"( .)anti – Dnase – B
ب :ضاندن و تاقيكارى نشتى ميش كـة زيـاتر نشيكـة بـة  ٧٠لـة سـةدى حالنةتـةكان،
ديتنى ثرِؤت ( )Proteinureaو خويَد بة ضاوى تةيارنةكراو( )Gross hematuriaلة ميش
داية.
ج :تويَاينــةوةى ثرِؤتينــةكانى قؤنــاغى تــووشبــوون بــة نةخؤ ــيى وة  CRPلــة
سِِؤ دا و تاقيكارى ESRى خويَد.
زؤربــةى سو ــىيــةكانى نرووثــى  C ،Aو Gى ســؤيَثتؤكؤ  ،دوو جــؤر يةهــرى
سؤيَثتؤليشينى " "Oو سؤيَثتؤليشينى " "Sدةردةدةن كـة تايبةمتةنـدى ئـةنشميىيـان
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هةيــة .ســؤيَثتؤليشينى " "Sدةتــوانىَ خرِؤكــة ســوورةكان و خرِؤكــة ســثىيــةكانى
ِدةرةكان ى بكاتةوة .ئة ماددةية ئيمؤنؤييَني نيـة ،لـة بةرامبـةر ئؤكسـيجيَددا
تايبةمتةندى خؤى لـة دةسـت دةدا(  ،)oxygen – Stableبـة لـة بةرامبـةر نـةرما و
تر ىدا هةستيارة .خةرمانـةى بيَتـاى هيَمؤليشيَـ كـة لـة دةوروبـةرى كؤلـؤنييـةكانى
ضاندنى ميكرِؤبى سؤيَثتؤكؤكى سةر "يلوز"ى خويَنـدار ثيَـ دىَ لـة ئاكـامى دةردانـى
سؤيَثتؤليشينى " "Sلة ميكرِؤب بؤ دةوروبةريةتى.
سؤيَثتؤليشينى ""Oش سةرةرِاى ي كردنةوةى خرِؤكة سوورةكان ،دةتوانىَ زيان
بة خرِؤكة سثىيةكان ،ثةرِةكانى خـويَد ،ميتؤكؤنـدرىيـةكان ،تةنوضـكة ـيكارةكان،
خانة ضاندراوة انةيىيـةكان و هـةروةها خانـةكانى ـانةى دلَ لـة ـويَنى دةرةوةى
دلَدا ،بطةيةنىَ و ييان بكاتةوة.
ســؤيَثتؤليشينى " "Oبــة ثيَاــةوانةى ســؤيَثتؤليشينى " "Sديةجينيكــة ،بــة لــة
بةرامبــةر ئؤكســيجيَددا خــؤرِانر( )Oxygen – labileني ـة .هــةر بؤيــة نــابىَ نــِاوةى
ســؤيَثتؤليشينى " "Oبش ـلنةقيَن و لــةنيَو تاقيطة ـدا هــةلنطِدرىَ ،ضــونكة بــة هــؤى
ئؤكسيجيَنى هةواوة ئؤكسيدة دةبىَ و لة كؤتايىدا هةلَ دةوة يَتةوة .ماددة ئؤكسـيد
كـةرةوةكانى وة ئــاو ئؤكســيايَنة ،يـؤد ،ئؤكســيدى مــس و  ...هتـد ،بــة ـيَوةيةكى
نةرِانةوة( )Reversibleتوانايى ثاسي بوونى سؤيَثتؤليشينى ""Oيـان هةيـة .مـاددة
بووييَنـةرةوةكانى وة سيســتيَئ ( )Systeineيــان
سةرلةنوىَ ببنةوة هؤى ئةكتي بوونى سؤيَثتؤليشينى "."O
)(DTT

 Dithiothreitolدةتــواند

سؤيَثتؤليشينى " "Oلة بةرامبةر نةرمادا خؤرِانر نية و لة نةرماى  ٥٥ثلةى سةدى
بؤ ماوةى دوو خولة لةنيَو دةضىَ .نِاوةى سؤيَثتؤليشينى " "Oلة نةرماى  ٤ثلـةى
سةدىدا توانايى هيَمؤاليتيكى خؤى وردة وردة لة ماوةى ية حةوتوو تا دوو مانط لـة
دةســت دةدا ،بــة بــة ـيَوةى ليــؤفيليشة تــا مــاوةى  ٢ســالَ بــة ـيَوةى ئــةكتي
دةميَنيَتةوة.
لةنيَو ئةو تاقيكارييانةى كة بؤ ثيَوانةى ديةتةنى ديى ديةجينـىيـةكانى ميكرِؤبـى
سؤيَثتؤكؤ بؤ ناسينةوةى ئة نةخؤ ينانة ئةجنا دةدريَد ،دوو تاقيكارى لـةوانىتـر
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باوترن كة بريت لة :ثيَوانةى تيؤى دية سـؤيَثتؤليشينى ئـؤ( )ASOو دية ديَشؤكسـى
رِيبؤنؤكليَئازى "بى"( .)anti – Dnase – B
هؤيةكانى باوبوونى تاقيكارى :ASO
 :١بة ساكارى ئةجنا دةدريَ و دووثات دةبيَتةوة.
 :٢ديةجينى سؤيَثتؤليشينى " "Oبة هؤى زؤربةى سو ىيـةكانى نرووثـى ""Aى
سؤيَثتؤكؤكةوة دةردةدرىَ.
 :٣ديةجينى سؤيَثتؤليشينى " "Oبة يَوةى تيجارةتى لة هةويَبَ داية.
 :٤با ؤيد تاقيكارى ناسراو و ستاندارة.
هؤيةكانى باوبوونى تاقيكارى :anti – DNase – B
 :١بة ساكارى ئةجنا دةدريَ و دووثات دةبيَتةوة.
 :٢تاقيكـارى  DNase – Bبـة هـؤى زؤربـةى سو ـىيـةكانى نرووثـى ""Aى
سؤيَثتؤكؤكةوة دةردةدرىَ.
 :٣تاقيكارىيةكى هةلنبايَرا و باوة كة بؤ ضلنكةكانى ثيَستى( )Pyodermaو ضلنكة
سؤيَثتؤكؤكة خرا و ئالنؤزكارييةكان ،ئةجنا دةدرىَ.
 :٤ديةجيَنى  DNase – Bبة يَوةى تيجارةتى لة هةويَبَ داية.
ســةرةرِاى دوو تاقيكــارى ســةرةوةش ،ديةجينــى هيالؤرِؤنيــدازيب بــة ــيَوةى
تيجــارةتى بــؤ ثيَوانــةى تــيؤى ديةتــةنى ديى ئــة ديةجينــة لــة هــةويَبَ داي ـة .دية
هيالؤرِؤنيــداز لــة ضـلنكة ثيَســتىيــةكان لةنــةلَ ميكرِؤبــى ســؤيَثتؤكؤ دا ،رِيَاةكـةى لــة
سِِؤ دا دةضيَتة سةرىَ ،بـة لـة ضـلنكةكانى نـةروو()pharyngitisدا ،ئـة ديةتةنـة
هةميشة ناضيَتة سةرىَ .ئيَستاكة ديةج و ماددة ثيَويستىيةكان بؤ ثيَوانـةى تـيؤى
ديةتــةنى ديى ديةجينــةكانىتــرى ميكرِؤبــى ســؤيَثتؤكؤ بــة ـيَوةى تيجــارةتى لــة
هةويَبَدا نية و سةرةرِاى ئةوةش ديةجينةكانىترى ميكرِؤبـى سـؤيَثتؤكؤ  ،بـةردةوا
بة جوانى توانايى وروويانى سيستمى بةرنريىيان نية.
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تيؤى ديةتةن بة ديى سؤيَثتؤليشينى " "Oلةنةلَ يةكةى تـاد( )Todd’s Unitيـان
يةكةى نيَونةتةوةيى()IUدا رِادةنةيةندرىَ .يةكةى تاد بريتىية لة ثيَاةوانةى هةرضى
زياتربوونى لة ى سِِؤ كة ثيَشطِى لة كارى هيَمؤال يشى تةواوى خرِؤكة سوورةكان
بة هؤى سؤيَثتؤليشينى ""Oوة دةكا .كاتيَ لـة يةكـةى تـاد كـةلن وةردةنـِىَ كـة
رِادةى سؤيَثتؤليشينى " "Oبة ثيَى ستاندارى تادةوة رِيَ خرابىَ .ئةنةر لة سـتاندارى
ســؤيَثتؤليشينى ""Oى رِيَكخــراوى تةندروســتيى جيهــانى كــةلن وةرنــِىَ ،تــيؤى
ديةتةنةكةى بة ثيَى يةكةى نيَونةتةوةيىية .هةر ضةند كـة زؤربـةى سيَرِؤلؤييسـتةكان
لةسةر ئةو باوةرِةن كة يةكةى تاد لةنـةلَ يةكـةى نيَونةتـةوةيىدا جيـاوازة ،بـة لـة
رِوانطــةى كــارة عةمــةىليــةكانىيــةوة لــة تاقيطــةدا ،ئــة دوو "يةكة"يــة يةكســاند و
جياوازيييةكيان نية.
بؤ يةكة جار لة سـالنى ١٩٣٢ى زايينـىدا ،تـاد باسـى يةكـةى ASOى كـرد .بـة
ثيَية" ،يةكة"يةكى  ASOيةكسانة لة نةلَ رِيَاةية لة سِِؤ كة  ٢/٥دؤزى دةتوانىَ
كــةمؤيد رِێتتژەى هيَمــؤاليتيكى ســؤيَثتؤليشينى " )MHD137("Oثووضــةلَ بكاتــةوة.
كـــةمؤيد دؤزيَكـــى رِادةى هيَمـــؤاليتيكى ســـؤيَثتؤليشينى " "Oیەکستتتانە لەگە
یەکەیەک كة توانايى ي كردنةوةى ٠/٥ى ميلىليؤ لة  %٥سوسثانسـيؤنى خرِؤكـة
سوورةكانى كةرويَشـكى بـة تـةواوى هةيـة .تويَاينـةوةكانى دواتـر دةريـان خسـت كـة
توانــايى هيَمــؤاليتيكى ســؤيَثتؤليشينى " "Oخــؤرِانر نيــة و بــة جيَطــاى ئــةو ،يةكــةى
ثيَوةندى( )Combining unitثيَشنيار كرا كة خؤرِانرى و سةقامطِىيةكةى لة يةكةى
هيَمؤاليتي زياترة .لـة تاقيكـارى ASOدا ،تـراوى نـِاوةى سـؤيَثتؤليشينى " ،"Oبـة
يَوةية رِيَ و ثيَ كراوة كة لة هةر  ٠/٥ميلىليؤدا" ،يةكة"يـةكى سـؤيَثتؤليشينى
" "Oهةيــة .لــة ســالنى ١٩٦١ى زايينــىدا ،يةكــةى نيَونةتــةوةيى  ASOلــة اليــةن
رِيَكخــراوى تةندروســتيى جيهــانىيــةوة پێواستتە كــرا .بــة ثيَــى ئــة پێواستتە ،يةكــةى
نيَونةتةوةيى  ASOيةكسانة لةنةلَ ضاالكى يان توانايىية كـة لـة  ٠/٠٢١٣ميلـىنـرا
 MHD = Minimal hemolytic dose : 137كةمؤيد دؤزى هيَمؤليتي

342

بنةما و ليَكدانةوةى تاقيكارىية سيَرِؤلؤجىيةكان

سِِؤمى ستاندارى نيَونةتةوةيىدا هةية .ئة سِِؤمة ستاندارة لة كؤمةلنة سِِؤمةكانى
سىَ نةخؤ يى تووشبوو بة ضلنكى سؤيَثتؤكؤكى ئامادة كـراوةو خراوةتـة بةردةسـتى
تاقيطةكانةوة.

تاقيكارى دذة سرتيَثتؤاليزينى ئؤ ()ASO
تاقيكــارى دية ســؤيَثتؤاليشينى " "Oبــة ثيَــى تاقيكــارييــة ثووضــةلَ كــةرةوةكانى
ئةنشمية()Enzyme neutralizationوةية .بؤ ئةجنا دانى ئة تاقيكاريية ،تراونـةليَكى
جؤراوجــؤر لــة ســِِؤمى نةخؤ ــةكة لــة نشيــ رِيَاةيــةكى ديــاري كــراوى ئــةنشميى
ســؤيَثتؤاليشينى ""Oى دادةن ـيَد .لــة كــاتى هــةبوونى دية ســؤيَثتؤاليشينى " "Oلــة
سِِؤمى نةخؤ ـةكةدا ،بـة سـؤيَثتؤاليشينى ""Oةوة دةلكـىَ و ثووضـةلنى دةكاتـةوة.
ســؤيَثتؤاليشينى " ،"Oخرِؤكــة ســوورةكان لــة رِيَطــاى لكانــدنيان بــة ضــةوريىيــةكانى
ثةردةوة ى دةكاتةوة .كةوابوو لة خرِؤكة سوورةكان وة كـؤنؤِؤلنى تاقيكـارىيةكـة
كةلنكيان ليَ وةردةنرن.
ثيَوانةى دية سؤيَثتؤاليشينى " "Oلة سِِؤمى نةخؤشدا بةو ـيَوازانةى خـوارةوة
ئةجنا دةدرىَ:
ئةلف :يَوازى ئانلؤتيناسيؤنى سةر ساليد بة كةلن وةرنرتد لة زةرِرِاتى التيَكسـى
اراوة لة دية سؤيَثتؤاليشينى "."O
ب :يَوازى ميكرِؤ :لة دةفرة تايبةتىيةكانى ميكرِؤتيؤاسيؤندا.
ج :يَوازى ماكرِؤ :لة تيوبى تاقيكارىدا.
لة نيَو سىَ يَوازى باس كراودا ،يَوازى ماكرِؤ لـة ئيَـراندا بـاوترةو ئيَمـة دةضـينة
سةر ئةجنا دانى ئة يَوازة:
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ثيَوانةى دذة سرتيَثتؤاليزينى  Oبة شيَوازى ماكرِؤ لة تيوبى تاقيكارىدا:
كةل و ثةل و ماددة ثيَويستىيةكان:
 :١بؤ هةر نةخؤ يَ سىَ دانة تيوبى تاقيكارى بة دريَاى و ئةستوورايى ١١٠ × ١٦
ميلىليؤ لةنةلَ جيَطا تيوبدا.
 :٢بؤ هةر نةخؤ يَ  ١٤دانة تيوبى تاقيكارى بة دريَاى و ئةسـتوورايى ١٠٠ × ١٣
ميلىليؤ لة نةلَ  ٥دانة بؤ سِِؤمى كؤنؤِؤلنى ستاندار و جيَطا تيوبةكان.
 :٣ئينكؤباتيَرى  ٣٧ثلةى سةدى.
 :٤سةنؤيويؤي.
 :٥ثايثيَت لة سايشة جؤراوجؤرةكاندا.
 :٦بافيَرى :ASO
ئة بافيَرة بة يَوةى تؤز يان نِاوة لة هةويَبَ داية .بافيَرى تؤزةكة لة گەرمتای
نيَو مالَ و بافيَرى نِاوةش دةبىَ لة سةالجةى  ٢تا  ٨ثلةى سةدىدا هـةلنطِىَ .ئـة
بافيَرة بؤ تراوكردنةوةى سِِؤمى نةخؤ ـةكة و ئامـادةكردنى سوسثانسـيؤنى خرِؤكـة
سوورةكانة .بافيَرى تؤزةكة دةبىَ لة نةلَ ئاوى دلنؤثيَنراو تيَكةلَ بكرىَ ،بـة بـافيَرى
ى بــةر لــة بــةكار هيَنــان بــة ثيَــى ــيَوازى كؤمثانيــاى
نِاوةكــة ،خةســتة و دةبــ َ
دروستكةرةكةى لة رِيَاةيةكى دياري كراوى ئاوى دلنؤثيَنراودا تراو بكريَتةوة .ئةنةر بؤ
خؤتان ويستتان دةتواند بافيَرةكة بة يَوةى خوارةوة ئامادةو بطرنةوة.
ماددةكانى ثيَويستى بؤ ئامادةكردنى بافيَرةكة:
 )Iفؤسواتى مؤنؤ ثؤتاسيؤ ( ٣/١٧ ،)KH2PO4نرا .
 )IIفؤسواتى دى سؤديؤ ( ١/٨ ،)Na2HPO4نرا .
 )IIIخويَ ( ٧/٤ ،)NaClنرا .
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خويَيةكانى سةرةوة لة نيَو ئاوى دلنؤثيَنراودا قاتى بكـةن تـاكوو رِيَاةكـةى دةناتـة
ليؤيَ و دواية PHى بافيَرةكة بة هـؤى ئؤكسـيدى سـؤديؤمى 138تيـاةوة لـة  ٦/٧تـا
 ٦/٥تةنشميى بكـةن .دةتـواند تـا ئـةو كاتـةى كـة بـافيَرى ASOكـة ئـالوودة نـةبووة
كةلنكى ليَ وةرنرن.
 :٧خرِؤكة سوورةكانى كةرويَش يان نرووثى خويَنى ""Oى مرؤظـ:
سةرةتا دةبىَ خرِؤكة سوورةكان الني كة سىَ جار بة سِِؤمى فيشيؤلـؤييى %٠/٩
بشؤنةوةو دواية سوسثانسيؤنى %٥ى خرِؤكـة سـوورةكان لـة بـافيَرى ASOدا ئامـادة
بكةن.
 :٨سؤيَثتؤاليشينى ":"O
ئــة ماددةيــة لــة اليــةن دامــةزراوة جؤراوجؤرةكانــةوة ئامــادة و دةفرؤ ــرىَ.
سؤيَثتؤاليشينى " "Oلة ضـاندنى ميكرِؤبـى سـؤيَثتؤكؤكى نرووثـى  Aلـة ئاونؤ ـتدا
ئامادة و بةرهة دىَ .سةرةتا لةى ضاندراوةكة بة ثالنويَنةىدا دةكـةن و دواى رِةنـط
ئاميشى ،بة يَوةى تؤزى ليؤفيليشةى دةرديَند .دةبىَ ئة تؤزة لة سةالجةى  ٢تـا ٨
ثلةى سةدىدا هةلنطِدرىَ و هةروةها نابىَ بةر لة بـةكارهيَنان ـلى بكةنـةوة ،ضـونكة
ئؤكسيدة بووةو تايبةمتةنديى ئةنشميى خؤى لة دةست دةدا .دةبـىَ ئـة تـؤزة رِاسـت
كاتى زيادكردنى بة تيوبـة تاقيكـارييـةكان ،وة دةسـتوورى سـةر وو ـةكة لةنـة َل
ئاوى دلنؤثيَنراو بة يَوةى نِاوة دةربىَ واتـة بطِيَتـةوة .سـةرن بـدةن ،بـؤ تيَكـةلَ
كردنى تؤزى سؤيَثتؤاليشينى " "Oلة ئاوى دلنـؤثيَنراودا ،تـةنيا ضـةند جـار وو ـةكة
ى وو ـةكة بـة تونـدى بشـلنةقيَند ،ضـونكة
جبوو نليَند تـا تؤزةكـة تيَكـة َل دةبـىَ .نـاب َ
دةبيَتة هؤى ئؤكسيدة بوون و لة ئاكامدا ثووضةلَ كردنةوةى .نِاوةى سؤيَثتؤاليشينى
" "Oئةوثةرِةكةى دةبىَ لة ماوةى  ٢٠خولة دا لة كار بكرىَ.
 :٩سِِؤمى كؤنؤِؤلنى ثؤزيَتي :
 : 138اكسيدى سديم :ئؤكسيدى سؤديؤ  " ،سود " NaOH
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سِِؤمى كؤنؤِؤلنى ثؤزيَتيظى ستاندار بريتىية لة دية سؤيَثتؤاليشينى " ،"Oكة وة
سِِؤمى سةرضاوة دةبىَ لة ثةنا سِِؤمى نةخؤ ةكةدا تاقي بكريَتـةوة .ئـة سـِِؤمة
بــة ـيَوةى تــؤزى ليؤفيليشةيــة و دواى زيــاد كردنــى رِيَاةيــةكى ديــاري كــراوى ئــاوى
دلنؤثيَنراو ،لة كار دةكرىَ .تؤزى سِِؤمى كـؤنؤِؤلَ و هـةروةها نِاوةكـةيان دةبـىَ لـة
سةالجةى  ٢تا  ٨ثلةى سةدىدا هةلنطِىَ.
 :١٠سِِؤمى نةخؤ ةكة:
دةبىَ سِِؤمى نةخؤ ةكة زةرِرِاتى ضـةورى كيلوسـى و ـِى رِةنطـى تيَـدا نـةبىَ،
ضونكة كؤليَسؤِؤلَ و ليثؤثرِؤتينةكان دةبنة هؤى ثووضولَ كردنـةوةى سـؤيَثتؤاليشينى
" ."Oكــةوابوو ســِِؤمى نةخؤ ــةكانى زةردوويــى و نيَوــرِؤزى نورضــيلةيى بــؤ ئــة
تاقيكاريية نابد .هةروةها نابىَ سِِؤمةكة خرِؤكة سوورةكانى ى بووبنـةوة ،ضـونكة
ويَ دةضىَ بة هؤى رِةنطى سووريَ كة ثيَكى ديَـند لـة خويَندنـةوةى تاقيكـارييةكـةدا
هةلنــةى ىلَ بكــرىَ .بــؤ تاقيكــارى با ــؤ وايــة كــة ســِِؤمى نةخؤ ــةكة نــوىَ بــىَ و
كؤمثلمانةكةى ثاسي بكرىَ .هةروةها نابىَ سِِؤمى نةخؤ ةكة ئـالوودة بـة ميكـرِؤب
بىَ.

شيَوازى ئةجنامدانى تاقيكارييةكة:
 :١لـــة سـ ـىَ تيـــوبى تاقيكـــارى  ١١٠ × ١٦ميلـــىلـــيؤدا بـــة هـــؤى بـــافيَرى دية
سؤيَثتؤاليشينى ""Oوة ،سِِؤمى نةخؤ ةكة بةو تراوانةى خوارةوة ئامادة بكةن.
تيوبى يةكة  :تراوى  ،١:١٠بؤ ئة كـارة  ٠/٥سـةنتىمـيؤى سـىَجـاى سـِِؤمى
نةخؤ ةكة لة نةلَ  ٤/٥سةنتىميؤى سىَجاى بافيَرةكةدا تيَكةلَ بكةن.
تيوبى دووهة  :تراوى  ،١:١٠٠رِادةى ية سةنتىميؤى سىَجا لة سِِؤمى تراوى
 ١:١٠لة نةلَ  ٩سةنتىميؤى سىَجاى بافيَرةكةدا تيَكةلَ بكةن.
تيوبى سيَهة  :تراوى  ،١:٥٠٠رِادةى  ٢سةنتىميؤى سىَجا لة تراوى ١:١٠٠ى
سِِؤ لة نةلَ  ٨سةنتىميؤى سىَجاى بافيَرةكةدا تيَكةلَ بكةن.
 :٢سِِؤمى كؤنؤِؤلنى ثؤزيَتي :
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ئةنةر كيتى تاقيطةي هايلةند()Hylandتـان لةبـةر دةسـت دايـة ،تـؤزى ليـؤفليشةى
سِِؤمى كؤنؤِؤلنةكة لة  ١٠سـةنتىمـيؤى سـىَجـاى ئـاوى دلنـؤثيَنراودا تيَكـةلَ بكـةن
تاكوو تيؤى ١:١٠٠تان ثيَدةدا .بـة سـِِؤمة تـراوة جؤراوجؤرانـةى وة سـِِؤمى
نةخؤش بة نويَرةى خشـتةى يمـارة  ٢ــــ ١٠لـة  ٥تيـوبى  ١٠٠ × ١٣ميلـىمـيؤىدا
ئامادة بكةن.
 :٣لــة جيَطــا تيوبيَــ دا ١٤ ،تيــوبى تاقيكــارى  ١٠٠ × ١٣ميلــىمــيؤى بــؤ هــةر
نةخؤ يَ دانيَد و رِيَاةيةكى جؤراوجؤرى بافيَرى ASOيان بة نويَرةى خشتةى يمـارة
 ٢ــــ  ١٠ثىَ زياد بكةن.
خشتةى يمارة  : ١٠ – ٢يَوازى ئةجنا دانى تاقيكارى دية سؤيَثتؤاليشينى "."O

 :٤بة تيوبةكانى  ١تا  ١٢رِيَاةيةكى جؤراوجؤر لـة تراوةكـانى  ١:١٠٠ ،١:١٠و
 ١:٥٠٠بة ثيَى خشتةكة سِِؤمى نةخؤ ةكةى ثـىَ زيـاد بكـةن .دوو تيـوبى كؤتـايى
وة كؤنؤِؤلنى خرِؤكة سوورةكان و سـؤيَثتؤاليشينى ""Oن و سـِِؤمى نةخؤ ـةكةيان
ثىَ زياد ناكرىَ .دواية تيوبةكان بة هيَوا ى ببشويَند تاكوو تيَكةلَ بد.
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 :٥تؤزى سؤيَثتؤاليشينى " "Oلـة رِيَاةيـةكى ديـاري كـراوى ئـاوى دلنـؤثيَنراودا كـة
لةسةر وو ةكةى نووسراوة تيَكةلَ بكةن و بة رِێژەى  ٠/٥سـةنتىمـيؤى بـة تـةواو
تيوبةكان جيا لة تيوبى سيَشدةية زياد بكةن.
 :٦تيوبة تاقيكارىيةكان لةنةلَ جيَطاكةيان بة هيَوا ى ببشويَند تاكوو تيَكةلَ دةبد
و دواية بؤ ماوةى  ١٥خولة تيوبةكان بة جيَطاكةيانـةوة خبةنـة نيَـو ئينكؤبـاتيَريَكى
 ٣٧ثلةى سةدى.
 :٧تيوبةكان لة ئينكؤباتيَرةكة دةريَننةوةو بة هـةر ضـواردة تيوبـة تاقيكـارييةكـة
رِادةى ٠/٥ى ســةنتىمــيؤى ســىَجــاى سوسثانســيؤنى %٥ى خرِؤكــة ســوورةكانى
كةرويَش يان نرووثى خويَنى ""Oى مرؤظـى ثـىَ زيـاد بكـةن .تيوبـةكان بـة هيَوا ـى
ببشويَند تاكوو تيَكةلَ بد .دواية بـؤ مـاوةى  ٤٥خولـة بياخنةنـة نيَـو ئينكؤبـاتيَريَكى
 ٣٧ثلـــةى ســـةدى .ثيَويســـتة لـــة  ١٥خولـــةكى يةكـــةمى دواى دانانيـــان لـــةنيَو
ئينكؤباتيَرةدا جاريَ بياجنوولنيَند.
 :٨تيوبـــةكان لـــةنيَو ئينكؤباتيَرةكـــة بيَننـــة دةرىَ و بـــؤ مـــاوةى خولـــةكيَ لـــة
سةنؤيويوييان بدةن بة خيَرايى  ١٥٠٠دةور لة ية خولة دا.
 :٩دواى لــة ســةنؤيويوي دان ،ئاكــامى تاقيكــارييةكــة وةخــويَند و رِاثؤرِتةكــةى
بدةنــةوة .تراوتــريد تيــوبى س ـِِؤميَ كــة بــة تــةواوى هيَمــؤاليش نــةبووة ،ت ـيؤى دية
سؤيَثتؤاليشينى ""Oى نةخؤ ةكةية كة بـة يةكـةى تـاد ( )Todd’s Unitيـان يةكـةى
نيَونةتةوةيى( )IUنيشانى دةدةن .بؤ حةساوكردنى تـيؤى دية سـؤيَثتؤاليشينى ""O
لة هةر تيوبيَ دا سةرجنى ئةو ويَنةيةى خوارةوة بدةن .بؤ ويَنـة خشـتةى يمـارة  ٢ـــ
 ١٠بــة تيــوبى يمــارة  ٢رِيَــاةى ٠/٢ى س ـةنتىمــيؤى س ـىَجــا لــة س ـِِؤمى تــراوى
١:١٠تان تيَكردوةو هةر بة تيوبة رِادةى ٠/٨ى سةنتىميؤى سىَجاى بافيَرتان ثىَ
زياد كردوة ،كةوابوو رِيَاةى تةواويان ية سةنتىميؤى سىَجاية و دواي تـيؤي ئـة
سِِؤمة لة رِيَطاى ئةو فؤرِمؤلةى خوارةوة حةساو دةكرىَ:
)0.2 ml (1:10) = 1 ml (1:X
X = 50 Todd’s unit
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 :١٠تيوبى يمارة  ١٣منوونةى خرِؤكةى سـوورةو نـابىَ هـيض جـؤرة هيَمـؤاليشيَكى
تيَدا ببيندرىَ .تيوبى يمارة  ١٤منوونةى سؤيَثتؤليشينى ""Oيـة و نـابىَ تـةواوى ئـةو
خرِؤكــة ســوورانةى كــة تيَيــدان ،ــى ببنــةوة .بــؤ دةســت ثيَــوةنرتنى ماددةكــان لــة
تاقيطةدا ،دةكرىَ تةنيا تراوةكانى نيَوان  ١:١٠٠تا  ١:٦٢٥تـاقى بكةنـةوة .ئةنـةر
ئة تراوى سـِِؤمةش ببيَتـة لةمثـةريَ لةبـةردة هيَمـؤاليشى تـةواو ،دةبـىَ تاقيكـارى
 ASOلة تراوة لةسةرترةكانى سِِؤمةكةدا دووثات بكةنةوة.

ليَكدانةوةى تاقيكاريى :ASO
دةبىَ يكار و ليَ دانةوةى تاقيكارى  ASOبة و ياريى و ئانايىيةوة بةرِيَوة باىَ.
كةمؤ لة  ٢٠٠يةكةى تاد زياتر بـة سرو ـتى دةزانـد ،بـة  ١٠تـا  ١٥لـة سـةدى
مرؤظة سـاغةكان ،تـيؤى ASOيةكـةيان لـة  ٢٠٠لةسـةرترة .بـة ـيَوةيةكى نشـتى
ناكرىَ تيؤى بةرضاو و سابيت لة  ASOبة رِادةيةكى ديارى كـراوى سرو ـتى دانـيَ ،
ضونكة فاكتةرنةليَكى جؤراوجؤر لة ليَ دانةوةى ئـة تاقيكـارييـةدا دةسـتيان هةيـة.
ئة فاكتةرانة بريت لة :تةمةنى نةخؤش ،زؤرى ضلنكةكة ،ثيَشينةى نةخؤ يى لةنـةلَ
ضـلنكة ســؤيَثتؤكؤكىيــةكان ،بــارودؤخى ئيمؤنؤلــؤييكى نــةخؤش لــة ثيَوةنــدى لةنــةلَ
ديةتةن و بارودؤ و ئاستى ييانى نةخؤش لة كؤمةلنطا داية.
تيؤى ASOى كؤرثةكان ثيَوةندى بة  ASOسِِؤمى خويَنى دايكـةوة هةيـة .دواى
ئةوة بةردةوا دابةزى و لة مانطى هة تة رِا دةست بة بةرزبوونةوة دةكا ،بة لـةوة
زيــاتر بــةرز نابيَتــةوة .تــيؤى  ASOلــة  ٨٠لــة ســةدى ئــةو مندا نــةى كــة دةضــنة
قوتاخبانة دةناتة نيَوان  ١٨٤تا  ٣٣٣يةكةى تـاد .تـيؤى  ASOلـة  ٩٥لـة سـةدى
ثيَنةيشتووة سـاغةكاندا تـا  ٢٠٠يةكـةى تـاد يـان كـةمؤ دةضـىَ ،بـة لـة مرؤظـة
بةتةمةنةكاندا بة هؤى الوازى سيستمى بةرنريىيان دادةبةزىَ .تيؤى  ASOلة مرؤظة
هةيار و تويَاة نشمةكانى كؤمـةلنطا لةضـاو تويَـاى مرؤظـة خـؤش بـايوةكانى كؤمـةلنطادا
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هؤكـارى ضـلنكيَكى كــؤنى

سؤيَثتؤكؤكى بىَ ،نش بوونيشى بايةخيَكى زؤرى هةية ،ضـونكة يارمـةتيى دوكتـور لـة
ناسينةوةى نةخؤ يى دةدا و هؤكارى سؤيَثتؤكؤكى ضلنكىيةكةى ىلَ ال دةبا .هةروةها
دابـةزينى تـيؤى  ASOلـة سـيندرؤمى نيَورؤتيـ ()Nephrotic syndromeدا بـة هـؤى
كؤنؤِؤلَ كردنى سيستمى بـةرنريى( )Immune suppressionو كـةمى ـى بوونـةوةى
ديةتــةن و ضــوونة دةرةوةى ثرِؤتينــةكان و ئيمؤنؤنلؤبؤلينــةكان لــة نورضــيلةكاندا،
دةبيندرىَ.
تاقيكارىيةكى  ASOكاتيَ بايةخى كلينيكى زؤرى هةية كة دوو جار ئةجنا بدرىَ.
ئةنةر تاقيكارى  ASOلة مةوداى  ١تا  ٢حـةوتوو دووثـات بيَتـةوةو تيؤةكـةى ضـوار
يان زياتر بةرز ببيَتةوة ،بة نيشانةى هةبوونى ضلنكيَكى سـؤيَثتؤكؤكىيـة .ضـاكؤ وايـة
كة منوونةيةكى سِِؤمى ثيَشووى نةخؤ ةكة لة فريشيَـردا هـةلنطِابىَ و لةنـةلَ دوايـ
منوونةى سِِؤمى نةخؤ ةكة ثيَكةوة لة ية كات و بارودؤ دا تاقى بكريَنةوة.
لــة ســنوورداريَتىيــةكانى تاقيكــارى  ASOئةوةيــة كــة بــة دةســت ثــيَ كردنــى
ئالنؤزييةكانى سةما لةرزؤكى( )Choreaلة تاى رِؤماتيشمى دريَاخايـةندا ،تـيؤى ASO
دةنةرِيَتةوة سةر ئاستى سرو تىيةكةى .ئالنؤزييةكانى سةما لةرزؤكى نشيكـةى  ٣تـا
 ١٢مانط دواى دةست ثىَ كردنى ضلنكى سؤيَثتؤكؤكى نةروودا دةردةكةوىَ .هةروةها
تيؤى  ASOتةنيا لـة  ٧٥تـا  ٨٥لـة سـةدى ضـلنكة سـؤيَثتؤكؤكىيـةكاندا ،دةضـيَتة
سةرىَ .لةو نةخؤ انةى كة تيؤى ASOيةكةيان بةرز نابيَتةوة ،ديةتةن زياتر بة ديى
تـــاقميَكىتـــر لـــة ديةجينـــة ســـؤيَثتؤكؤكىيـــةكان دةضـــيَتة ســـةرىَ .لـــة ضـــلنكة
ســؤيَثتؤكؤكىيــةكانى ثيَســتىدا ،تــيؤى  ASOكــةمؤ بــةرز دةبيَتــةوة ،لــة حالنيَ ـ دا
ضوونةســةرى تــيؤى  anti – DNase – Bو هيالنؤرِؤنيــداز ئا ــكراتر دةبينــدرىَ.
ضوونةسةرى تيؤى  ASOحةوتووية زياتر دواى دةست ثـيَ كردنـى ضـلنكةكة دةسـت
ثىَدةكا ،بة دواى  ٣تا  ٥حةوتوو دةناتة ئةوثةرِى خؤى.
ئةنةر ضـلنكى سـؤيَثتؤكؤكى سـادة بـىَ ،زيـاتر بـة دواى  ٨تـا  ١٠حـةوتوو تـيؤى
ASOيةكةى دةنةرِيَتةوة سةر رِێژەى سرو تىيةكةى ،هةلنبةت خيَرايـى دابةزينةكـةى
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لة نةخؤ ة جؤراوجؤرةكاندا جياوازة .ئةنةربيَتوو تيؤى ASOى نةخؤ يَ لـة ٢٥٠
بــؤ  ١٢٥يةكــةى تــاد دابــةزىَ ،بــة نيشــانةى ضــا بوونــةوةو لــةنيَو ضــوونى ض ـلنكى
ســؤيَثتؤكؤكى لــة نةخؤ ــةكة دايــة .بةرزبوونــةوةى تــيؤى  ASOبــة تايبــةت لــة
نةخؤ ـــةكانى تـــووشبـــوو بـــة تـــاى رِؤمـــاتيشمى و نلؤميَرِؤلـــؤنيَورايتى دواى ضــلنكى
سؤيَثتؤكؤكىدا ،لة دةوروبةرى حةوتووى دووهة تا سيَهة دا دةبيندرىَ .نشيكةى ٨٠
لة سةدى نةخؤ ة تـووشبووةكـان بـة تـاى رِؤمـاتيش  ،تـيؤى ASOيةكـةيان دةناتـة
نيَـــوان  ٣٠٠تـــا  ٥٠٠يةكـــةى تـــاد يـــان يةكـــةى نيَونةتـــةوةيى و هيَنـــديَ جـــار
زياتريب(ويَنةى  ١ـــ  .)١٠لة بارودؤخى تووشبوون بة تـاى رِؤمـاتيش دا ،ويَ دةضـىَ
تيؤى  ASOبطاتة  ١٥٠٠يةكةى تاد و تةنانةت زياتريب .لة  ١٠تـا  ٢٠لـة سـةدى
نةخؤ ةكانى تاى رِؤماتيشمىدا ،تيؤى ASOيةكةيان سرو تىية .ئةنةر تـيؤى ASO
ةش مانط دواى ضا بوونةوةى نيشانة كلينيكالنةكانيب هةروا بةرز بىَ ،بة نيشانةى
دةركةوتنى تاى رِؤماتيشمىيـةكى نـويَيـة .سـةرن بـدةن كـة هةميشـة بةرزبوونـةوةى
تيؤى  ASOبة تةنيا ،بة نيشانةى تووشبوون بة نةخؤ يى تـاى رِؤمـاتيش نيـة .ئـة
بةرزبوونةوةيــة كاتيَـ بايــةخى هةيــة كــة لةنــةلَ ثيَداضــوونةوةى ثيَوانــةكانى ديكــةى
جــؤنش()Modified Jones, criteriaيــبدا يةكســان بــد .بــة ثيَــى خشــتةى يمــارةى
٣ــــ ،١٠ئةنةر دوو ثيَوانةى سـةرةكى يـا يـة دانـةى سـةرةكى و دووى الوةكـى لـة
نةخؤ ةكةدا ببيندرىَ و نةخؤ ةكة ثيَشؤيب توو ى ضلنكى سؤيَثتؤكؤكى بووبىَ ،بـة
نيشــانةى تــاى رِؤمــاتيشمىيــة .ض ـلنكى ســؤيَثتؤكؤكى بــة ضوونةســةرى تــيؤى ،ASO
جياكردنــةوةى ميكرِؤبــى ســؤيَثتؤكؤكى نرووثــى  Aلــة ضــاندنى ميكرِؤبــى نــةروو يــان
دواي تووشبوونى بة نةخؤ يى سوورة تا ،دياري دةكرىَ.
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خشتةى  ٣ـــ :١٠تيؤة دةستكارى كراوةكانى جؤنش بؤ ديارى كردنى تووشبووانى تاى رِؤماتيش .

تةنينةوةى ةثؤىل نويَاكةلنةى دلَ

دلَ

تةنينةوةى ةثؤىل نويَاكةلنةى

ويَنةى  ١ـــ  :١٠نؤرِانكارىيةكانى تيؤى دية سؤثتؤاليشنى " "Oلة نةخؤ يى تاى رِؤماتيش و دوابةدواى ئةو نةخؤ ى سوورةتادا.
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ئةو دةرمانة دية هةوكردنة نائيسـؤؤئيدانةى كـة لـة جـؤرى ،Silipysin

Aureum

 Sodium Salicylate ،Saltsو  Irgapyinبــؤ ضارةســةرى تــاى رِؤمــاتيش مةســرةف
دةكـــريَد دةخالنـــةت لـــة تـــيؤى دية ســـؤيَثتؤليشينى ""Oدا ناكـــةن ،لـــة حالنيَـ ـ دا
ديةزيندةكان دةبنة هؤى لةنيَوضوونى ميكرِؤبةكانى سؤيَثتؤكؤكى وة ثيَنـىسـيل و
ئؤرِؤمايس و هةروةها دةرمانةكانى ئيمؤنؤسووثيَرسيظى وة كؤرتيكؤسـؤؤئيدةكان،
تيؤى  ASOديَننة خوارىَ .ويَ دةضىَ بةرزبوونةوةى تيؤى  ASOلة نةخؤ ىيانـةى
خوارةوةشدا ببيندرىَ .سوورة تا ،ئالنووهاتوويى سؤيَثتؤكؤكى ،زيبكـةى دريَاخايـةنى
نةجنيَتى( ،)Chronic acneئازارةباريكة ،سووزةنة  ،هةوكردنى جةرط ،نشيكـةى ٣٠
لــة ســةدى نةخؤ ــة تــووشبووةكــان بــة ئارِتريــت رِؤماتؤئيــد ،هــةلنطرة ســاغةكانى
ســؤيَثتؤكؤ " ،نوريــت دينراتيــو"(" ،)Degenerative nephritisثورثــوراى هنــو ــــ
وئد اليد"( ،)Henoch – Schönlein,s purpuraسـىيـة سـؤ ،خانةسـؤ(،)Cellulitis
"اريتمــا نــودوزو "( ،)Erythema nodosumثــرى ئــارتريتى نــؤدؤزا( Periarteritis
 ،)nodosaهةوكردنى نويَاكةى نيَوةرِاست ،لؤضة سؤ( ،)Sinusitisزوورةبا(بادسر )،
يـــاوى زةيســـتانى ،ضـــلنكى ثيَســـتى( ،)Pyodermaئـــاورة ،هـــةوكردنى نيَوثؤ ـــى
دلَ(.)Endocarditis
لة هيَنديَ حالنةتى ثاتؤلؤييكى كة رِيَاةى ضةورى و بيَتا ليثؤثرِؤتينةكانى نيَو خويَد
لة نةخؤ ىيةكانى جةرط و نورضيلةدا بةرز دةبنةوة ،دةبنة هؤى ثووضةلَ كردنةوةى
سؤيَثتؤليشينى " "Oو لة ئاكامدا تيؤى  ASOبة يَوةيةكى نارِاست بةرز دةبيَتـةوة.
دةبىَ لة جؤرة حالنةتانةدا لة نةلَ زيادكردنى سؤلواتى سـؤديؤ ديَكسـؤان( Sodium
 )dextran sulfateبة سِِؤمةكة ،ضةورييةكان تانش و لة سِِؤمةكة جيا بكريَتـةوة.
لة حالنةتى ديكةى بةرزبوونةوةى نارِاسـتى تـيؤى  ASOبريتـىيـة لـة ئـالوودة بـوونى
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سِِؤمى نةخؤ ةكة بة بةكؤييـةكان يـان ئؤكسـيدة بـوونى سـؤيَثتؤاليشينى " "Oبـة
هؤى نشي بوونةوةى دريَاماوةى لةنةلَ ئؤكسيجيَنى هةوادا.

" خويَندنةوة "

خويَندنةوةى يَلطِانة لةسةر شتتی زانستى ،دةبيَتة هـؤى بـةهيَشبوونى توانـا و
هيَشى بِكردنةوة.
«ئيما جةعوةرى سادخ ())»
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١١
مؤنؤ نؤكليَئؤزى ضلَكى
)(Infections Mononucleosis

نةخؤ يى مؤنؤنؤكليَئؤزى ضـلنكى ،نةخؤ ـىيـةكى كتـوثرِ و تة ةسـيَنى سيسـتمى
رِيَتيكؤلؤئاندؤتيَليالة كة بة ثيَى ئة سىَ دةستة نيشانانةى خوارةوة دياري دةكرىَ:
ئةلف :نيشانة كلينيكالنةكان.
ب :تاقيكاريية هيَماتؤلؤيىيةكان.
ج :تاقيكاريية سِِؤلؤيىيةكان.
ئةنةر ئةو سىَ نرووثة نيشانانةى سـةرةوة ثيَكـةوة هاوئاهـةنط نـةبد ،ويَ دةضـ َ
ى
ديارى كردنى نةخؤ ينةكة بة هةلنة بدريَتةوة .هةر لة كؤرثة سىَ مانطةكانةوة بطرة تا
مرؤظة بةتةمةنةكانى  ٧٠سالنة ،توو ى نةخؤ يى مؤنؤنؤكليَئؤزى ضلنكى دةبد ،بـة
بة زؤرى لة تةمةنى  ١٥تـا  ٢٥سـالنى و زيـاتريب لـة قوتاخبانـة و سـةربازخانةكاندا
دةبيندرىَ .بة ـيَوةيةكى نشـتيى لـة كؤمـةلنطا رِؤيئـاوايىيـةكان لـة هـةر ١٠٠٠٠٠
كــةس ٥٠ ،كــةس توو ــى ئــة نةخؤ ــىيــة دةبــد ،بــة ئــة يمارةيــة لــةنيَو
خويَندكاراندا دةضيَتة  ٥٠٠تا  ١٠٠٠كةس .لة ئيَراندا منـدا ن زيـاتر توو ـى ئـة
نةخؤ ـــىيـــة دةبـــد .لةســـةرةوة بـــوونى يمـــارةى ئـــة نةخؤ ـــانة لـــةنيَو نةجنـــة
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رِؤيئاوايىيةكاندا بة هؤى ثيَوةنديىية نارِةوا و رِاستةوخؤييةكانى نيَوانيانة و هةر بـة
هؤيةوة نةخؤ يى ماض()Kissing diseaseيشـى ثـىَدةلنـيَد .ديـارة نواسـتنةوةى ئـة
نةخؤ ــىيــة بــة هــؤى خانــة ئــالوودة بووةكــان بــة ظايرؤســة كــة لــة توــى مرؤظــة
تووشبووةكاندا زؤرة ،رِوو دةدا .نيشانة كلينيكالنةكانى ئة نةخؤ ىية بريتـىيـة لـة،
وةرِةزى بــة ــيَوةيةكى بــةردةوا  ،هةســت كــردن بــة ناخؤ ــى( ،)Malaiseيــاو،
يانةسةر(ديارة لة ثشت نليَنةى ضاودا) ،هةوكردنى توندى نـةروو ،نـةورةبوونى رِييَنـة
لةنواوييةكانى مب و نةورةبوونى جةرط و سـثبَ .هـةروةها زةردوويـى و بـىَئيشـتيايى
لةنــةلَ هيَلنــن دان و رِ ــانةوة ،نارِةحــةتىيــة دلنــى و دةمــارييــةكان ،كــة خــويَنى
هيَمؤليتيـــ و جاروبـــار مـــؤر ثةلنـــةيى(ثورثورا) بـــة هـــؤى دابـــةزينى ثـــةرِةكانى
خويَد()Thrombocyopenic purpuraةوة دةبيندرىَ.
ئــةو ضـلنكانةى ديكــة كــة نيشــانة كلينيكالنــةكانى وة مؤنؤنؤكليَئــؤزى ضـلنكى وانــة
بريت لة :ضـلن كـردن بـة سـيتؤميَطالؤظايرؤس( ،)Cytomegalovirusتؤكسـؤثالزماى
نونــدى( ،)Toxoplasma gondiiئادنؤظــايرؤس( ،)Adenovirusتيَميســ ( Herpes
 ،)virusســـووريَاةى ئـــةلنمانى( )Rubellaو هـــةوكردنى ظايرؤســـى جـــةرط(
 .)hepatitisنشيكةى يـة لـة سـيَى ئـةو نةخؤ ـانةى توو ـى مؤنؤنؤكليَئـؤزى ضـلنكى
Viral

ى بـة هـؤى
بوونة ،ميكرِؤبى سؤيَثتؤكؤكى بيَتا هيَمؤليتيكيان لـة نـةروو دايـة كـة دةبـ َ
تاقيكاريية كلينيكالنى ،هيَماتؤلؤيى و سِِؤلؤيىيةكانـةوة ديـارى و ضارةسـةر بكـريَد.
ديارة  ٣تا  ٦لة سةدى نةخؤ ة تـووشبووةكـان بـة مؤنؤنؤكليَئـؤزى ضـلنكى زيبكـةى
سةر ثيَستى()Rashيان هةية كة بة بةكاربردنى ديةزيندةكانى وة ئامثىسـيل  ،ئـة
يمارةية دةناتة  ٦٩تا .%١٠٠
دةورةى ـــاراوةو كـــؤنى نةخؤ ـــيى مؤنؤنؤكليَئـــؤزى ضــلنكى  ٤٢تـــا  ٤٥رِؤية.
نةخؤ يى بة نيشانةنةليَكى كلينيكالنى ناديـار و ئـالنؤز دةسـت ثـىَدةكـا و لـة كؤتـايى
حةوتووى سيَهة دا ئة نيشانانة لةنيَو دةضد .دواى ئة قؤناغة ،نيشانة كالسيكةكانى
نةخؤ ى دةست ثىَدةكا .ديارة نةرِانةوةى نةخؤ يى و ضلنكيَكى نوىَ زؤر كةمة.
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هؤكارى نةخؤ يى مؤنؤنؤكليَئؤزى ضلنكى ،ظايرؤسى ئيَثشت ــ بار()EBV139ة و
ديةتةنى ديى ئة ظايرؤسة بة يَوازةكانى ئيمؤنؤفلؤئؤرسيَنت ،تةواوكـةرى ثايـةدار و
ثووضةلَ كردنةوةى ظايرؤس( ،)Virus neutralization testلة نةخؤ انةدا تا ضةنديد
سالَ بؤ دياريى كردن دةبىَ .دةكرىَ ئة ظايرؤسة لة ضاندنى خرِؤكة سثىيةكانى خويَد
و دةردراوةكانى نيَو دةمى نةخؤ ة تووشبووةكان بة مؤنؤنؤكليَئـؤزى ضـلنكى هة ـت
رِؤي دواى سةرهةلندانى نيشانة كلينيكالنةكان تاكوو الني كة ازدة مانط دواى ئةوةش
جيـــا بكةينـــةوة .ظايرؤســـى  EBVلـــة رِيَطـــاى رِووكة ـــة نـــةليكؤثرِؤتينى GP340
( )Envelopeبــة وةرنــرى C3dى كؤمثلمــان بــة ن ـاوى  CR2يــان نــةردى  CD21ب ـة
رِووكــارى ليموةخانــةكانى رِيــشى B-cellةوة دةلك ـىَ و دةض ـيَتة نيَــو ئــة خانانــةوة.
ثيَكهاتةى ثثتيدى نةردى  ،GP340لة يَوةى ناوضةى ثارضة لكاوى  C3dبة وةرنرى
CR2وةوةية .بة دواى ضوونى ظايرؤسةكة بؤ  B-cellو ،ثيَوةندى بة DNAى ناوكةوة،
ضةنديد دةركةوتةى ديةجينى نوىَ( )Neoantigenلة رِووكارى خانةدا دةردةكةوىَ كـة
دةبيَتة وروويانى سيستمى بةرنريى خانةخويَ .ئة ديةجينانة بريت لة:
١: Viral capsid antigen (VCA).
٢: Membrane antigen (MA).
٣: Early antigen (EA):
a: Diffuse (EA-D) subtype.
b: Restricted (EA-R) subtype.
٤: Epstein – Barr nuclear antigen (EBNA).
٥: Lymphocyte – detected membrane antigen (LYDMA).

لة ضةمةرةى يمارة  ١ـــ ١١دا ،تيؤى ديةتةنى ديى ديةجينة جؤراوجؤرةكانى
ظايرؤسى  EBVلة نةخؤ يى مؤنؤنؤكليَئؤزى ضلنكىدا نيشان دراوة.
نؤرِانكارييةكانى هيَماتؤلؤيى لة نةخؤ يى مؤنؤنؤكليَئـؤزى ضـلنكىدا بريتـىيـة لـة،
ضوونةســـــةريَكى زؤرى يمـــــارةى ليموةخانـــــةكانى خـــــويَد بـــــة رِادةى  ٦٠تـــــا
 )Lymphocytosis(%٩٠كـــة  ١٢تـــا  ١٨رِؤي دواى دةســـت ثـــيَكردنـــى نيشـــانة
كلينيكالنكان ،نةخؤ ىيةكة سةرهةلَ دةدا و نشي بة دوو حـةوتوو يـان زيـاتر دريَـاةى
 : 139ويروس اثشت بار EBV = Epstein – Barr Virus
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دةبىَ .يمارةيـةكى بةرضـاو لـة خرِؤكـة سـثىيـةكان دةضنةسـةرىَ و دةنةنـة نشيـ بـة
 ١٠٠٠٠تا  ٢٠٠٠٠لة هةر ميلىميؤيَكى سىَجادا و هةندىَ جار لةوةش زيـاتر ،كـة
زياتر لة  ٢٠لة سةديان ناسرو تى()Atypicalن .لة اليـةكىتـرةوة ،يمـارةى تـةواوى
نرانؤلؤسيتةكان دادةبةزىَ .يمارةى خرِؤكة هاوتاكان  ٤تا  %٥دادةبـةزن و لـة فؤرِمـة
سووكةكانى نةخؤ يىدا ،رِادةكةيان دةناتة نشي بة  ٣٠تا  ٥٠لةسةد .يمارةى خانة
تا ناوكىيةكان زؤر و فؤرِمةكةيان ناسرو تى و لة سايشة جؤراوجؤرةكاندا بة تايبةت
فؤرِمى نةورةيان دةناتة  ١٥تا  ٢٠مايكرِؤن كة ناوكةكةيان فؤرِمى نؤرِيوة.
كاردانــةوةى بــةرنريى خانــةيى( )Cellular immune responsesلــة نةخؤ ــيى
مؤنؤنؤكليَئــؤزى ض ـلنكى لــة حــةوتووى دووهــةمى نةخؤ ــىيةك ـةدا ،بــة ضوونةســةرى
ليموةخانةكانى) CD8+ T cell (Cytotoxic/Suppressor cellرِوو دةدا .كةوابوو رِادةى
خانةكانى  CD4+بة  CD8+بة يَوةيةكى بةرضـاو دابـةزيوة .زؤربـةى ليموةخانـةكانى
ناسرو تى لة حةوتووى دووهةمى نةخؤ ـىدا ،لـة نرووثـى CD8+ T cellن كـة خانـة
كو ندةكانى بة لةنيَوبردنى  B cellى ئـالوودة بـة ظـايرؤس ،دةبنـة هـؤى كـة بـوونى
ديةتــةنى ثــؤىلكلؤنــالَ .هــةروةها خانــةكانى NK cellيــب رِاســتةوخؤ يــان بــة هــؤى
ميكانيشمى ADCC140يةوة ،ليموةخانةكانى B cellى ئـالوودة بـة ظـايرؤس لـة خـويَنى
"حميطههى" و تــةواوى ــانةكانى لة ــى نــةخؤشدا لــةنيَو دةبــةن .هــةروةها لــة نــةلَ
ضوونةسةرى ليموةخانة كـؤنؤِؤلَكـةرةكان()Suppressor T cellيـبدا ،ثةرضـةكردارة
بــةرنرييــةكانى وةدواخســتنى زيــادبوونى ئــاليَريى ديى زؤريَ ـ لــة ديةجينــةكان لــة
نةخؤ ىيةدا دادةبةزىَ.

ADCC = Antibody dependent cell mediated cyotoxicity : 140
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ضةمةرةى  ١ـــ  :١١نؤرِانكارىيةكانى تيؤى ديةتةن بة ديى ديةجينةكانى ظايرؤسى  EBVلة
نةخؤ يى مؤنؤنؤكليَئؤزى ضلنكى و جؤرى ئيمؤنؤنلؤبؤلينى ئة ديةتةنانة لة كاتة جؤراوجؤرةكاندا.

بة يَوةيةكى نشتى ظايرؤسى  EBVدةتـوانىَ ئـة نةخؤ ـينانةى خـوارةوة لـة
مرؤظدا ثيَ بيَنىَ:
 :١لـــــة منـــــدا ندا ضـــــلنكيَكى ســـــوو و هـــــةروةها بـــــة بـــــىَ نيشـــــانة
كلينيكالنةكان( )Subclinicalثيَ ديَنىَ.
 :٢هةوكردنى كتوثرِى نةروو كة لة يَوةى ثةردةى درؤزنى وةناخ ساز دةكا.
 :٣نةخؤ يى كالسيكى مؤنؤنؤكليَئؤزى ضلنكى لة الوةكاندا ثيَ ديَنىَ.
 :٤بـــة ئيَوتمـــالنى زؤر هؤكـــارى نةخؤ ـــيى ليموؤمـــاى بؤرِكـــايتس(
 )lymphomaبىَ.

Burkitt’s
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 :٥هؤكارى يَرثةجنةى ناوضةى ثشتةوةى لووت()Nasopharyngeal carcinoma
بىَ.
 :٦لة كورِة مندالَكارة تووشبووةكان بة ناتةواوى بؤمـاوةيى سـةر بـة كرِؤمـؤزؤمى
رِةنـةزةىيـةوة ،نةخؤ ـيى كو ـندةى مؤنؤنؤكليَئـؤزى ضـلنكى بـة نـاوى
 lymphoproliferative syndromeيا  Duncan,s syndromeثيَ ديَنىَ.

X-Linked

 :٧بــاوتريد نةخؤ ــيى دواى ثةيوةنــدى ئةنــدا  ،لــةو كةســانةى كــة بــة ـيَوةى
بؤمــاوةيى يــان "اكتســابى ،"141ناتــةواوى بــةرنريى خانــةيي ()T-cellيــان هةيــة،
نةخؤ ـــيى
EBVوةية.

disease

 Lymphoma/Lymphoproliferativeلـــة ئاكـــامى ظايرؤســـى

 :٨ويَ دةضىَ يةكيَ لة هؤكارةكـانى سـةرهةلندانى نةخؤ ـيى ئارِتريـت رِؤماتؤئيـد،
ظايرؤسى  EBVبىَ.
ناسينةوةى نةخؤ يى مؤنؤنؤكليَئؤزى ضـلنكى لـة رِيَطـاى سـِِؤلؤيىيـةوة لةسـةر
بناغةى ئةو دةسكةوتانةى خوارةوةية:
 :١دةست نيشان كردنى ديةتةنى تايبةتى لة سِِؤمى نةخؤ ةكة بة ديى ظايرؤسى
 EBVبە يَوازةكانى ئيمؤنؤفلؤئؤرسيَنت ،تةواوكةرى ثايـةدار و ثووضـةلَ كردنـةوةى
ظايرؤسةكة.
 :٢دةست نيشان كردنى ديةتةنى ناتايبةتى هيَؤِؤفيب( )Heterophile antibodyلة
سِِؤمى نةخؤ ةكةدا .ديةتـةنى هيَؤِؤفيـب بـة جـؤرة ديةتـةنيَ دةلنـيَد كـة دةتـوانىَ
لةنةلَ ديةجينة فرةضة نةكان لة سةرضاوة جؤراوجؤرةكاندا كاردانـةوة نيشـان بـدا.

 : 141اكتســـابى  )١ :Acquiredنرتنـــةوةى نةخؤ ـــى ،نةخؤ ـــى نرتنـــةوة ،غـــةيرة بؤمـــاوة )٢ .وةرنـــِاو،
ثةيداكردوو ،دةستكةوتوو ،وةدةست هاتوو.
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بؤ ويَنة ،ئـةو ديةتـةنى كـة لـة نةخؤ ـيى مؤنؤنؤكليَئـؤزى ضـلنكىدا هةيـة و هـةروةها
ئيشؤئانلؤتينينــــةكانى نرووثــــة خـــــويَنى  ،ABOئانلؤتينينــــة ســـــاردةكانى ديى
ديةجينةكانى  I/iو رِيَئاييَنى سيويليسى ،لة بة ى ديةتةنـةكانى هيَؤِؤفيـب لـة قةلنـة
دةدريَد .ئة ديةتةنانة زياتر لة نرووثى IgMن و دةتواند جياواز لـةو ديةجينـةى كـة
بة ديىيان ثيَ هاتوون ،بة ديةجينةكانى ديكة ةوة بلكيَد.
جياواز لة ديةتةنـة تايبـةتىيـةكانى دية ظايرؤسـى  EBVو ديةتـةنى هيَؤِؤفيـب لـة
نةخؤ ــيى مؤنؤنؤكليَئــؤزى ضــلنكىدا ،بــة ديى زؤريَ ـ لــة ديةجينــةكانىتــريب لــة
نةخؤ ىيةدا ديةتةن ساز بكا ،بؤ ويَنة ديى خرِؤكة سوورةكان ،خرِؤكة سـثىيـةكان و
ثةرِةكانى خويَنى مرؤظـ ،هيَنديَ لة ميكرِؤبةكانى وة ثرِؤتيَئؤسةكان ،ساملؤنيَلالكان،
سؤيَثتؤكؤكى  ،MGليسؤيا و  ...هتد .هةروةها لة تاقميَ لة نةخؤ ةكانى فاكتـةرى
رِؤماتؤئيدىدا ،ديةتةنى دية نـاو و ئانلؤتينينـة سـاردةكان()Cold agglutininsيـب
ئةريَنى دةردةضىَ .هؤكارى سازكردنى ثةرِاويَشيَكى هةراو لة ديةتةنةكان لة نةخؤ ـيى
مؤنؤنؤكليَئــؤزى ضــلنكىدا ئةوةيــة كــة ظايرؤســى  EBVبــؤ ليموةخانــةكانى ،B-cell
تايبةمتةندى ميتؤييَنى هةية.
ديةتةنى ناتايبةتى هيَؤِؤفيب لـة نةخؤ ـيى مؤنؤنؤكليَئـؤزى ضـلنكى لةنـةلَ خرِؤكـة
ســوورةكانى مــةرِ ،ئةسـ و مانطــادا ثةرضــةكردار نيشــان دةدات .دوو جــؤرى ديكــةى
ديةتةنى هيَؤِؤفيب هةية كة تايبةمتةندىيةكانيان لة رِوانطـةى ضـاالكىيـةوة تةقريبـةن
يَوةى هةر ئةو تةية كة لة نةخؤ يى مؤنؤنؤكليَئـؤزى ضـلنكىدا ثيَـ دىَ ،بـة لـة
ئاكامى وروويانى سيستمى بةرنريى بة هؤى ماددةكانى ديكةوة وةدةست ديَد .يـةك َي
لة ديةتةنة هيَؤِؤفيالنة لة نةخؤ يى سيَرِةمى( )Serum sickessكة لة ئاكامى ليَدانى
سِِؤمى ئايةلنى( )Heterologous serumبة مرؤظـ ،ثيَ دىَ .ديةتةنةكةى ديكة يةكة
جــار لــة اليــةن فؤرِمســةن()Forssmanةوة لــة ئاكــامى ليَــدانى خانــةكانى نورضــيلةى
بةرازيَ بة كةرويَشكةوة بيندرا .بة ديةتةنة هيَؤِؤفيلـة بـةناو ثيَـى دةلنـيَد :ديةتـةنى
فؤرِمســةن كــة جيــاواز لــة ئانلؤتينــة كردنــى خانــةكانى نورضــيلةى بــةراز ،خرِؤكــة
ســـــوورةكانى مـــــةرِ و ئةســـــثيب ئانلؤتينـــــة دةكـــــا .ويَ دةضـــ ـىَ ديةجينـــــى
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فؤرِمسةن(نورضيلةى بةراز) لةنةلَ ثيَكهاتـةى تاقميَـ لـة بـةكؤييـةكان و نياكـاندا،
نيشانةنةليَكى ديةجينى هاوبة يان هـةبىَ .ديةتـةنى هيَؤِؤفيـب زيـاتر لـة نةخؤ ـيى
مؤنؤنؤكليَئـؤزى ضـلنكىدا ٦ ،تــا  ١٠رِؤي دواى سـةرهةلندانى نيشــانة كلينيكالنــةكان لــة
سِِؤمى نةخؤ ةكةدا دياري دةكرىَ و زياتريد تيؤى ئة ديةتةنة لة ماوةى حةوتووى
دووهة يان سيَهة داية و دواية دةكرىَ الني كة تا ةش حـةوتووى ديكـةش ديـارى
بكةن .زؤر جاريب تا ماوةية دواى ضا بوونةوةى ئة ديةتةنة لـة سـِِؤ دا قـابيلى
دةست نيشان كردنة .لة خشتةى يمارة ١ــــ ١١دا ،تايبةمتةنـدييـةكانى سـىَ جـؤرة
ديةتةنى هيَؤِؤفيلى ليَ ضوو بةراورد كراون.
خشتةى  ١ـــ  :١١تايبةمتةندىية ديةتةنةكانى هيَؤِؤفيبَ
ديةج
ديةتةن
مؤنؤ نؤكليَئؤزى

خرِؤكةسوورةكانى

مةرِ
+

خرِؤكةسوورةكانى خرِؤكةسوورةكانى

ئةس

+

مانطا
+

خرِؤكةسوورةكانى

بةراز
±

ضلنكى

نةخؤ يى
سيَرةمى
فؤرِمسةن

+
+

+
+

+

+

ـــ

+

بؤ دةست نيشان كردنى نةخؤ يى مؤنؤنؤكليَئؤزى ضلنكى لة رِيَطاى سِِؤلؤيىيةوة،
جياواز لة دياري كردنـى ديةتـةنى هيَؤِؤفيـب ،ثيَويسـتة تـا تايبةمتةندييةكانيشـان بـة
نيســبةت ديةجينــة جؤراوجؤرةكــانى كــة لــة خشــتةى يمــارة ١ــــ ١١دا ،نووســراون،
تاوتوىَ بكريَ .ئةو تاقيكاريية سيَرِؤلؤيىية باو و ستاندارانةى كـة بـؤ دةسـت نيشـان
كردنى مؤنؤنؤكليَئؤزى ضلنكى لةميَاة كةلنكى ليَ وةردةنرن ،يةكيان بـة نـاوى ثـؤلَ ـــ
بونيَــب()Paul-Bunnell testة كــة ديةتــةنى هيَؤِؤفيــب و تيؤةكــةى ديــارى دةكــا و
ئةويؤيان تاقيكارى كة كردنى داويدسؤن()Davidsohn-differential testة كـة دواى
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ئــةريَنى بــوونى تاقيكــارى يةكــة  ،بــؤ ســةملاندنى ئــةجنا دةدرىَ .بــة كــؤى ئــة دوو
تاقيكــارييــة دةلنـيَد" :ثــؤلَ ــــ بونيَــب ــــ داويدســؤن" كــة بــؤ دةســت نيشــان كردنــى
مؤنؤنؤكليَئؤزى ضلنكى تايبةتىية .لة سالنى ١٩٦٨ىزايينىدا ،لي( )Leeو داويدسـؤن،
يَوازيَكى زؤر ساكار ،خيَرا ،هةستيار و تايبةتىيان لةسـةر سـاليد بـؤ دةسـت نيشـان
كردنى مؤنؤنؤكليَئؤزى ضلنكىيان ثيَشنيار كرد كة بة جيَطاى خرِؤكة سوورةكانى مةرِ لة
هى ئةس كة نل وةردةنِىَ و هةستيارترة .كؤمثانياى ئؤرتؤ( )Orthoماددةكانى ئة
يَوازةى بـة ـيَوةى سـندووقيَكى تيجـارةتى بـة نـاوى  Monospot testدةفرؤ ـىَ.
ئةزموونةكان دةريان خسـتووة كـة ئاكامـةكانى ئـة ـيَوازة جيـاوازييـةكى لـة نـة َل
يَوازى باوى ستاندار نية .لة تاقيكارييةدا سةرةتا دوو دلنؤ لة سـِِؤمى نةخؤ ـى
نوماناوى بة مؤنؤنؤكليَئؤزى ضلنكى دةكةنة سةر ساليديَ  .142دواية لةسةر دلنؤثيَكيـان
سوسثانسيؤنى خانةكانى نورضيلةى بةراز كـة بـة تـةواوى سـوواو و نـةر بووبيَتـةوةو
بةويؤيشيان ،دلنؤثيَ لـة بةستةرة ـانةى( )Stromaخرِؤكـة سـوورةكانى مانطـاى ثـىَ
زياد و تيَكةلَ دةكةن .لة قؤناغى دواتردا ،بة هةركاميان دلنؤثيَ لـة خرِؤكةسـوورةكانى
ئةس زياد و تيَكةلَ دةكةن .ئيَستا ئةنةر ،دلنؤثة سـِِؤمى ئاويَتـةكراو بتـوانىَ لةنـةلَ
خانــةكانى نورضــيلةى بــةرازدا خرِؤكةســوورةكانى ئةســثةكة ئانلؤتينــة بكــا ،نــةخؤش
توو ـــى مؤنؤنؤكليَئـــؤزى ضـ ـلنكى بـــووة .نـــابىَ دلنؤثـــة سـ ـِِؤمى هةلنمـــاراو لةنـــةلَ
بةستةرة انةى خرِؤكةسوورةكانى مانطادا ،خرِؤكة سوورةكانى ئةس ئانلؤتينة بكا.
لةو دوايييانة لة ئيَراندا ،ديةجينيَكيان سازكردوة كة بة ـيَوازى ئانلؤتيناسـيؤنى
ســةر ســاليد ،دةتــوانىَ ديةتــةنى هيَؤِؤفيــب لــة س ـِِؤ دا دةســت نيشــان بكــا .لــة
يَوازةدا ،دلنؤثيَ لة سِِؤمى نةخؤ ى نوماناوى بـة مؤنؤنؤكليَئـؤزى ضـلنكى لـة نـةلَ
دلنؤثيَـ ديةجـ  ،لةســةر ســاليدةكة تيَكــةلَ دةكــةن و لــة مــاوةى ضــةند خولـةكيَ دا
ئاكامةكة دةخويَننةوة.

 : 142ال  :ساليد Slid

364

بنةما و ليَكدانةوةى تاقيكارىية سيَرِؤلؤجىيةكان

ديةتةنيَكى ديكةى هيَؤِؤفيب لة تاقميَ لة نةخؤ ـة مؤنؤنؤكليَئـؤزة ضـلنكىيـةكاندا
ثيَ دىَ كة ديةتةنى دية كؤئةندامى ديةجينـى نرووثـة خـويَنى I/iيـة .نشيكـةى  ٨لـة
سةدى ئة نةخؤ انة ،ديةتةنى دية ديةجينى ")Anti-i("iيان لةنـةلَ تيؤيَكـى كـة
لةواندا ثؤزيَتي دةبىَ.

تاقيكارى ثؤلَ تت بونيَل تت داويدسؤن
)(Paul-Bunnell-Dvidsohn Test

بنةماى تاقيكارييةكة:
لة سِِؤمى نةخؤ ة تووشبووةكان بة مؤنؤنؤكليَئـؤزى ضـلنكى ،جـؤرة ديةتـةنيَكى
هيَؤِؤفيب سةرهةلَ دةدا كة خرِؤكةسوورةكانى مةرِ ئانلؤتينة دةكـا .ئـة ئانلؤتينينـة
بـــة هـــؤى خرِؤكةســـوورة نـــةرمادراوةكانى مانطـــاوة هـــةلَدةمـــارىَ ،بـــة خانـــة
نةرمادراوةكانى نورضيلةى بةراز ،يان بة هيض جؤر هةلنيان نامـان يـان رِيَاةيـةكى كـة
لة ئانلؤتينينة هةلَ دةمان.
يَوةى ئامادةكردنى ماددةى تاقيكارييةكان:
 :١سِِؤمى نةخؤش:
ئةندازةى ٠/٦ى ميلىليؤ سِِؤ ثيَويستة .دةبىَ ئـة سـِِؤمة سـاف بكـرىَ و بـؤ
ماوةى نيو كات يميَر لـة نـةرماى  ٥٦ثلـةى سـةدىدا بـىَ تـا كؤمثلمانةكـةى ثاسـي
دةبىَ.
 :٢سوسثانسيؤنى  %٢خرِؤكةسوورةكانى مةرِ:
خويَنى مةرِةكة بكةنة لةيةكى دية مةي و دواية خرِؤكةكانى جـوىَ و ضـةند جـار
بة سةنؤيويؤي لة سِِؤمى فيشيؤلؤيىدا بشؤردرىَ و دواتر بة ئةندازةى  %٢لة سِِؤمى
فيشيؤلؤيىدا ،تراو بكريَتةوة.
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 :٣سوسثانسيؤنى خرِؤكة سوورة نةرمادراوةكانى مانطا:
خــويَنى مانطاكــة بكريَتــة ماددةيــةكى دية مــةيينى وة ســيؤاتى دؤ ســود و دواى
سةنؤيويؤي كردن ،خرِؤكةكانى جوىَ و سىَ جار بة سِِؤمى فيشيؤلؤيى بشؤردرىَ و لـة
دواييدا بة لةيةكى  %٢٠لة سِِؤمى فيشيؤلؤيىدا تراو بكريَتةوة(بة ـيَ لـة خرِؤكـة
ســـوورةكانى مانطاكـــة لـــة نـــةلَ ضـــوار بـــةش لـــة ســِِؤمى فيشيؤلـــؤيى) .ئـــةوكات
سوسثانســـيؤنى خرِؤكـــة ســـوورةكانى مانطاكـــة بـــؤ مـــاوةى كـــات يميَريَـ ـ خبةنـــة
ئينكؤباتيَريَكى  ١٠٠ثلةى سةدى و دوايـة بـة رِادةى  %٠/٥تر ـى فنيكـى ثـىَ زيـاد
بكةن.
 :٤سوسثانسيؤنى نورضيلةى نةرماديتووى بةراز(ديةجينى فؤرِمسةن).
دوو دانة نورضيلةى بةراز بة ضةقؤ ثارضة ثارضة بكةن و لـة دةسـكاونطيَ (هـاون)دا
بيكوتد و بـة هؤمؤييَنـازؤر()Homogenazorيَـ خانـةكانى جـوىَ بكةنـةوة .دواى ئـة
قؤناغة بة رِادةى  %٢٠سِِؤمى فيشيؤلؤيى ثـىَ زيـاد بكـةن(يـة بـةش لـة خانـةكانى
نورضيلة  +ضوار بةش سِِؤمى فيشيؤلؤيى) و وة خرِؤكةسوورةكانى مانطا بؤ ماوةى
كات يميَريَ بيخةنة ئينكؤبـاتيَريَكى  ١٠٠ثلـةى سـةدى .دوايـة بـة ئةنـدازةى %٠/٥
تر ى فنيكى ثىَ زياد بكةن.
دةكرىَ نورضيلةى بةراز بكوتد و دواى ويش كردنةوة لةنيَو وو ةية لة نةرماى
نيَو تاقيطاكةى دانيَد .لة كاتى تاقيكارىدا ،سوسثانسيؤنيَ بة تراوى سةرةوة ئامـادة
و لة كارى بكةن .دةبىَ تاريكى ئة سوسثانسيؤنة يةكسان بىَ لةنـةلَ دوو ئةوةنـدةى
خةستى "اتالد سولوات دوباريم"ى ستاندارى ثلة .١٠
شيَوازى ئةجنامدانى تاقيكارىيةكة:
بؤ ئةجنا دانى تاقيكارى ثؤلَ ــ بونيَب ــ داويدسـؤن ،بـؤ هـةر نةخؤ ـيَ  ،سـىَ رِيـش
تيوبى تاقيكارى بة ئةندازةى  ١٠٠ × ١٣ميليميؤ ثيَويس  .لـة هـةر رِيشيَـ دة تيـوب
دانيَد و بةرِيش ناويان بنيَد ئةلف ،ب و ج.
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ئة لف :ديارى كردنى رِادةى ئانلؤتينينى ديى خرِؤكة سوورةكانى مةرِ:
 :١دة تيوبى تاقيكارى خبةنة جيَطا تيوبيَ و لـة تيـوبى دووهـة رِا بـة هـةركا لـة
تيوبةكان بة ئةندازةى ٠/٢٥ى ميلىليؤ سِِؤمى فيشيؤلؤيى زياد بكةن.
 :٢ســــِِؤمى نــــةرماديتووى نةخؤ ــــةكة بــــة رِادةى  ١:٥لةنــــةلَ ســــِِؤمى
فيشيؤلؤيييةكةدا تـراو بكةنـةوةو ئةنـدازةى  ٠/٥ميلـىلـيؤى بـة تيـوبى يةكـة زيـاد
بكةن.
 :٣ئةندازةى ٠/٢٥ى ميلىليؤ لة تيوبى يةكـة بـة تيـوبى دووهـة زيـاد بكـةن و
دواى تيَكةلَ كردنى بة ئةندازةى  ٠/٢٥ميلىليؤى ليَ هـةلنطرن و بـة تيـوبى سـيَهة و
هةر بةو يَوةية تا دواي تيوب دريَاة ثىَبدةن.
 :٤بــة ئةنــدازةى ٠/٢٥ى ميلــىلــيؤ لــة دوايـ تيوب(لوولــةى دةيــة ) هــةلنطرن و
بِِيَان .بة يَوةية خةستى سِِؤمةكة لة تيوبةكاندا بـةرِيش بريتـى دةبـد لـة،١:٥ ،
 ١:٤٠ ،١:٢٠ ،١:١٠و . ...
 :٥بة تةواوى تيوبةكان بة رِادةى ٠/١ى ميلىليؤ لة سوسثانسيؤنى %٢ى خرِؤكـة
سوورةكانى مةرِ زياد بكةن .تيوبةكان بؤ ماوةى دوو كات يميَـر لـة نـةرماى تاقيطاكـة
دانيَد و دواية تيوبةكان هةلنطرن و لة سةروو ئاويَنةيةكى ناوضالنيان بطرن و بياجنوولنيَند
و ئاكامةكةى وةخويَند.
بةر لة دواي تيوب َي كة ئانلؤتيناسيؤنى خرِؤكةسوورةكانى تيَدا نةبيندراوة ،تيؤى
سِؤمى نةخؤ ةكةية.
ب :تاقيكارى بة سوسثانسيؤنى خرِؤكة سوورة نةرمادراوةكانى مانطا:
 :١لــة تيــوبيَكى تاقيكــارىدا بــة رِادةى ٠/٢ى ميلــىلــيؤ س ـِِؤمى نــةرماديتووى
نةخؤش و ٠/٨ى ميلـىلـيؤ سوسثانسـيؤنى %٢٠ى خرِؤكـة سـوورة نـةرمادراوةكانى
مانطاى ثىَ زياد بكةن.
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 :٢بؤ ماوةى كات يميَريَ تيوبةكة لة نةرماى ديوةكة دانيَد و لـة ماوةيـةدا هـةر
بة دة خولة جاريَ بيان جوولنيَند.
 :٣دوايــة تيوبــةكان لــة سـةنؤيويؤي بـدةن و ئةنــدازةى  ٠/٥ميلــىلــيؤ لــة تــراوى
سةرةوة بؤ تاقيكارىيةكةى جوىَ بكةنةوة.
 :٤وة تاقيكارى رِيشى ئةلف ،ئـة سـِِؤمة هةلنمـاراوة لـة دة تيـوبى تاقيكـارىدا
تـراو بكةنـةوةو خرِؤكــة سـوورةكانى مـةرِى ثـىَزيـاد بكـةن و وةكــوو ـيَوازى ثيَشــوو
تاقيكارييةكة ئةجنا بدةن و ئاكامةكة خبويَننةوة.

ج :تاقي كر دنةوة بة سوسثانسيؤنى خانة نةرمادراوةكانى نورضيلةى بةراز:
 :١لــة تيــوبيَكى تاقيكــارىدا ،رِادةى ٠/٢ى ميلــىلــيؤ لــة س ـِِؤمى نــةرمادراوى
نةخؤ ةكة و ٠/٨ى ميلىليؤ سوسثانسيؤنى  %٢٠خانـة نـةرمادراةكانى نورضـيلةى
بةراز زياد بكةن.
 :٢كات يميَريَـ تيوبةكـة لـة نـةرماى ديوةكـة دانـيَد و لـة ماوةيـةدا هـةر بـة دة
خولة جاريَ بيجوولنيَند.
 :٣دواية تيوبةكة وة يَوازى ثيَشوو لة سـةنؤيويوي بـدةن و  ٠/٥ميلـىلـيؤ لـة
نِاوةى سةروو تيوبةكة بؤ تاقي كردنةوة بة كارى ببةن.
 :٤وة تاقيكارى رِيشى ئةلف و ب ١٠ ،تيوبى تاقيكارى خبةنة نيَو جيَطـا تيـوب و
ئة سِِؤمة هةلنماراوة بة ثيَى رِيشى تاقيكاريي ثيَشوو ،تـراو بكةنـةوةو بـةوان خرِؤكـة
سوورةكانى مةرِى ثىَزياد بكةن و ئاكامةكة خبويَننةوة.

ليَكدانةوةى تاقيكارييةكة:
ديارة بة يَوةيةكى كالسي  ،تيؤى ئانلؤتينينى دية خرِؤكـة سـوورةكانى مـةرِ لـة
مرؤظــة سرو ــتىيــةكاندا لــة  ١:٨٠كــةمؤ يــان بةقــةت ئــةوة .دةب ـىَ تــةواوى ئــة
ئانلؤتينينانة لة نةخؤ ة تووشبووةكان بة مؤنؤنؤكليَئـؤزى ضـلنكى ،بـة هـؤى خرِؤكـة
سوورة نةرمادراوةكانى مانطاوة هةلنمارىَ ،بة نابىَ خانة نةرمادراوةكانى نورضيلةى
بةراز ئة ئانلؤتينينة هةلنماىَ .كةوابوو ئاكـامى تـاقي كردنـةوةى سـىَ رِيـشة تيوبةكـة
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يةكسانة لةنةلَ ،تاقيكارى ئـةلف :ثـؤزيَتي  ،تاقيكـارى ب :نيَطـةتي و تاقيكـارى ج:
ثؤزيَتي .
لــة تاقميَ ـ لــة تــاقي كردنــةوة ئــةريَنىيــةكانى نةخؤ ــةكاندا ،ويَ دةض ـىَ خانــة
نةرمادراوةكانى نورضيلةى بةراز ،رِادةية لة ئـانلؤتينينى دية خرِؤكـة سـوورةكامى
مةرِ هةلنماىَ .كةوابوو ويَ دةضىَ ئاكامى تاقي كردنةوةكة بة يَوةى خوارةوة بىَ:
تاقيكارى ئةلف ،١:١٦٠ :تاقيكارى ب :نةريَنى ،تاقيكارى ج.١:٨٠ :
ئةنةر تيؤى ئانلؤتين زؤر بةرز بـىَ ،ويَ دةضـىَ خرِؤكـة سـوورة نـةرمادراوةكانى
مانطا نةتوانىَ تةواوى ئانلؤتينينى نيَو سِِؤمةكة هةلنماىَ و لة ئاكامدا رِادةيةكى كةمى
ىلَ دةميَنيَتةوة ،كةوابوو ئاكـامى تـاقي كردنةوةكـة ،ويَ دةضـىَ بـة ـيَوةى خـوارةوة
ببيندرىَ:
تاقيكارى ئةلف ،١:٢٥٦٠ :تاقيكارى ب ،١:١٠ :تاقيكارى ج.١:١٢٨٠ :
ئةنــةر نــةخؤش ،لــةو دوايـىيانــةدا سـِِؤمى ئــايةلنى (هؤولــوط) وةرنــةنرتبىَ ،ويَ
ى تـيؤى سـِِؤمى ديةتـةنى ه َيؤِؤفيلةكـةى سـةر بـة نةخؤ ـيى مؤنؤنؤكليَئـؤزى
دةض َ
ضلنكى بىَ ،ضونكة ثؤزيَتيظى نارِاست زؤر كةمة .هةروةها ثيَوةنديية لـةنيَوان تونـدى
نةخؤ ىيةكة و تيؤى ديةتةنى هيَؤِؤفيب بوونى نيـة و تـةنيا لـة نيَـو  ٥٠تـا  ٩٥لـة
سةدى نةخؤ ة تووشبووةكان بة مؤنؤنؤكليَئؤزى ضلنكى خاوةنى ديةتةنى هيَؤِؤفيلد.
كةوابوو نيَطةتي بوونى تاقيكـارى ثـؤلَ ـــ بونيَـب ـــ داويدسـؤن ،ئةنـةرى نةخؤ ـيى
مؤنؤنؤكليَئؤزى ضلنكى رِةد ناكاتةوة .ديارة نيَطةتيظى نارِاست لة مندا ندا بة هؤى نش
بـوونى رِادةى ديةتـةن ،هيَؤِؤفيـب نابينـدرىَ .دةبـىَ لـة جـؤرة حالنةتانـةدا ديةتــةنى
تايبــةتى دية ديةجينــةكانى ظايرؤســى  EBVلــة سـِِؤمى نةخؤ ــة نومانــاوييةكــةدا
ناسايى بكةن .لة ويَنةى ئةو حالنةتانةى كة مؤنؤنؤكليَئؤزيـان هةيـة ،بـة ديةتـةنى
هيَؤِؤفيــب و ديةتــةنى تايبــةتى ديى ظايرؤســى  EBVنيَطةتيظــة ،زيــاتر لــة ض ـلن بــة
ظايرؤسى سيتؤميَطالَ و نةىلَ جاريب لة تؤكسؤثالمسؤز ،هةوكردنى ظايرؤسى جـةرط و
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 وphenytoin

(Dilantin) ،p-aminosalicylic acid

بــةكاربردنى دةرمانــةكانى وة
.ندDiaminodiphenylsulfone
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١٢
ئاطلؤتينينة ساردةكان
)(Cold Agglutinins

دةستةوايةى "ئانلؤتينينة ساردةكان" بـة نرووثيَـ لـة ئوتـوو ئـةنتى بـادييـةكان
دةلنيَد كة لة نةلَ هيَنديَ لة سيستمة ديةجينىيةكانى نرووثة خويَنةكان لـة رِووكـارى
خرِؤكــة ســوورةكان لــة نــةرماى خــوار نــةرماى سرو ــتى لــةش ثةرضــةكردار نيشــان
دةدةن .زؤربــةى ئانلؤتينينــة ســاردةكان بــة ديى سيســتمي ديةجينــى ""I/iن .ئــة
ديةجينانة لة نةليكؤليثيد يان نةليكؤثرِؤت دروست بوونـة .هيَنـديَ لـة ئانلؤتينينـة
ساردةكان بة ديى ثؤىل ساكاريدى ديةجينةكانى نرووثة خويَنةكانى سيسـتمي " "Pو
ديةجينى ""Hى كؤمةلنة نرووثـة خـويَنى ABOن .ديةجينـةكانى " "I/iلـة رِووكـارى
خانةكانى خرِؤكة سوورةكان ،ليموةخانةكان ،تاكةخانة ،قةثطرةخانة ،خرِؤكة سـثىيـة
ضةند ناوكىيةكان و ثةرِةكانى خـويَددا ثةرتـةوازة دةبـد و تـا ئيَسـتا نشيكـةى ـةش
نيشانةى ديةجينى بؤ " "Iو ضوار نيشانةى ديةجينى بؤ " "iناسراون .بة يَوةيةكى
سرو تى خرِؤكة سوورةكانى تةواوى مندالنة ساواكان لة رِوانطـةى ديةجينـى ""iيـةوة
ئةريَنى ،بة لة رِوانطةى ""Iيةوة نةريَنى دةبد .وردة وردة لة ماوةى هةيدة مـانطى
يةكةمى ييان ،ئةو خرِؤكة سوورانةى كة تازة دروست بوونـة ،ديةجينـى ""iيـان نيـة،
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بة بة ثيَاةوانة لة رِوانطةى ديةجينى ""Iيةوة ئةريَن و لة تةواوى تةمةنيبدا ئة
ديةجينةيان دةبىَ.
ديةتــةنى ديى ديةجينــى " "Iبــة رِادةيــةكى زؤر كــة بــة ـيَوةى سرو ــتى لــة
ثيَطةيشتووان و كؤرثةكاندا دةبيندرىَ ،بة ديتةنى ديى ديةجينى " "iبة هيض جـؤر
لة مرؤظة سرو تىيةكاندا نية و نابيندرىَ .ئة ديةتةنانة زياتر لة نرووثى IgMن و لة
ثلةى نةرماى لةش( ٣٧ثلةى سةدى) ناتواند بة ديةجينة ثيَوةنديدارةكانةوة بلكيَد و
لةنةلَ ئةواندا ثةرضةكردار نيشان بدةن .بة رِوالنةت لة نـةرماى نـش ( نيَـوان سـيور تـا
ثيَن ثلةى سةدى)دا ديةجينى نةليكؤزيدى ثةردةى خرِؤكة سوورةكان بـة ـيَوةية
دةنؤرِىَ كة دةتوانىَ لة بةردةستى ئة ديةجينانة بىَ و ثيَوةى بلكيَد .هةر بؤية بةناو
بة ديةجينةكانى ديى ديةجينة " "Iو ""iيةكان دةلنـيَد ،ئانلؤتينينـة سـاردةكان .وىَ
دةضىَ جياواز لة سةرما ،هؤكارنةليَكى ديكةش لة دروست بوونى ئة ثةرضةكردارانةدا
دةستيان هةبد كة تا ئيَستا نةناسراون .نةىلَ جار لة ئاكامى كؤمثليَكسـى ئانلؤتينينـة
ساردةكان لةنةلَ ديةجينةكانى سةربة لةش( ،)In vivoكة خويَنى هيَمـؤليتيكى يـان
نِانــى موولووكــان رِوو دةدات .بــة ـيَوةيةكى نشــتيى ئانلؤتينينــة ســاردةكان دوو
دةستة لة نةخؤ ييةكانى كتوثرِ و دريَاخايةن( )Cold agglutinin diseasesلة مرؤظدا
ثيَ ديَند كة بة رِوالنةت ثيَكةوة جياوازن:
ئةلف :نةخؤ يى كتوثرِ يـان كـاتى( )Transientئـانلؤتينينى سـارد زيـاتر لـة نـة َل
نةخؤ ىيةكى ضلنكى داية .لة نرينطؤيد ئـةو نةخؤ ـىيـة ضـلنكىيانـةى كـة ديةتـةنى
ديةجينى ""Iيان لةنةلَ بـةرز دةبيَتـةوة ،ثيَنؤمؤنيـاى ميكؤثالزمـايى( Mycoplasma
)pneumoniaية و ئـةويؤ مؤنؤنؤكليَئـؤزى ضـلنكىيـة كـة بةرزبوونـةوةى ديةتةنـةكانى
ديةجينى ""iى لة نةلَ داية .بـة ـيَوةيةكى نشـتيى ئـة ديةتةنانـة هـيَؤِؤييَد و لـة
نرووثى  IgMلـة نـةلَ زجنـِةى سـووكى المبـدا( )Lambdaو كاثـا( )Kappaدان .لـة
حةوتووى دووهة و سيَهةمى ئة نةخؤ ىيانةدا ،تـيؤى ئـانلؤتينينى سـارد دةضـيَتة
سةرىَ و ويَ دةضىَ تا نشي هة ـت هـةزار باـىَ ،بـة دوايـة بـة خيَرايـى دادةبـةزىَ.
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سةرهةلندانى نيشانة كلينيكالنةكان بة ضوونةسةرى تيؤى ئة ديةتةنـة ،ثيَوةنـديى بـة
ســةرماوةية .لــة بارودؤخــةدا تــةنيا زيــاتر ــويَدنــةليَ لــة لــةشدا ــ هــة َل
دةنةرِيَد(ســيانوز) كــة بــة جــب و بــةرط دانةثؤ ــراون و رِووتــد ،بــة نــةىلَ جــاريب
نيشانةكانى نةخؤ ىيـةكى هيَمـؤاليتيكى ثيَـ ديَ .تاقميَـ لةسـةر ئـةو بـاوةرِةن كـة
ضلنكةكانى ثيَنؤمؤنياى مايكؤثالزمايى ،مؤنؤنؤكليَئؤزى ضلنكى و هيَنديَ لة دةرمانةكان
بة خرِؤكة سوورةكانةوة دةلكيَد و نيشانةنةليَكى ديةجينى نوىَ( )Neoantigenلةسةر
خرِؤكةكان دروست دةبىَ .لة ئاكامدا ضؤنيةتى وروويانـى سيسـتمى بـةرنريى بـة هـؤى
ئــة خرِؤكانــةوة دةنــؤرِىَ و ئانلؤتينينــة ســاردةكان دروســت دةكــا .ويَ دةض ـىَ لــة
نةخؤ ىيانةى خوارةوةشدا رِێژەى ئانلؤتينينة ساردةكان بة يَوةى كاتى و كتـوثرِ
بايَتة سةرىَ:
ئــةلف :نةخؤ ــى خــةو( ،)Trypanosomiasisض ـلنكة دريَاخايةنــةكان(
 ،)sepsisضـلنكة ليشـمانياكان ( ،)Leishmaniasisنةخؤ ـى تـاى ئـاوى رِةش(

Chronic

 ،)water feverمــةيينى خــويَد لــة خــويَدهيَنــةرةكان(thrombi

Black

 ،)Venousنِانــى

كتــوثرِى خــويَدهيَنــةر يــان خــويَدبــةرى ســىيــةكان بــة هــؤى مــةيينى خويَنــةوة
(emboli

 ،)Pulmonaryضــلنكة كتوثرِةكــانى كؤئةنــدامى هةناســةدان ،ئانولؤئــانشا،

سـ ـ ثـ ـرِى ،هـــةوكردنى مـــةرازةكان( )Tonsillitisو كـــة خـــويَنىيـــة كتوثرِةكـــانى
هيَمـــؤاليتيكى .لـــة دةورانـــى هةســـتانةوة لـــة نةخؤ ـــي يـــان ضـــا بوونـــةوة لـــةو
نةخؤ ــىيانــةى ســةرةوة ،تــيؤى ئانلؤتينينــة ســاردةكان دةنةرِيَتــةوة ســةر ئاســتى
سرو تىيةكةى.
ب :نةخؤ ىية دريَاخايـةن يـان نةناسـراوةكان()Idiopathicى ئـانلؤتينينى سـارد،
زيــاتر لــة مرؤظــةكانى ســةرووى ثــةجنا ســالنىيــةوة دةبينــدرىَ .تــا ئيَســتا هـيض جــؤرة
هؤكاريَكى جيَنيَتيكى يان رِةنةزى لة ثيَ هـاتنى ئـة نةخؤ ـىيـةدا نةدؤزراوةتـةوة.
نيشانة كلينيكالنةكانى ئة نةخؤ ىية لة بارودؤخيَكى ديوارى نةخؤ ىيةكةدا بريتىية
لة ،ـ بوونـةوةى ـويَنة دانةثؤ ـراوةكانى لـةش وة قامكـةكانى دةسـت و ثـىَ،
نــــوىَكــــان و  ...هتــــد( )Achrocyanosisيــــان ديــــاردةى رِينــــود(

Raynaud’s
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 )phenomenonو كة خويَنى هيَمؤليتيكىدا كة بة ـيَوةى كتوثرِ(لـة سـةرمادا) يـان
دريَاخايـــةن( لـــة هـــةر ثلةيـــةكى نـــةرمايىدا) ئا ـــكرا و ســـةرهةلَ دةدةن .نيشـــانة
تاقيكارييةكانى ئة نةخؤ ىية بريتىية لة ،ثلة جؤراوجؤرةكانى كة خـويَنى لةنـةلَ
نيشــــانةكانى ثــــؤىلكرِؤمــــازى( )Polychromasiaلــــة نــــةلَ يمارةيــــةكى نــــؤرِاوى
سويَرؤسايتؤسيس( ،)Spherocytosisئـةريَنى بـوونى تاقيكـارى كـؤمبشى رِاسـتةوخؤ و
زؤر جاريب دابةزينى رِادةى بة ةكانى كؤمثلمان .ديارة ئانلؤتينينى سارد لـة فـؤرِمى
دريَاخايةنى نةخؤ ىيةكةىدا بة ثيَاةوانةى فؤرِمى كتوثرِةكةى ،بة يَوةى ديةتـةنى
مؤنؤكلؤنالَ و لة زؤربةى حالنةتةكاندا لـة نرووثـى  IgMو هيَمؤييَنـة .ئةنـةر ديةتـةنى
ديةجينى " "Iبىَ ،زجنِةى سووكةكةى لـة جـؤرى كاثـا( )Kappaو لـة حالنيَـ دا ديى
ديةجينــى " "iب ـىَ ،زجنــِة ســووكةكةى لــة جــؤرى المبــدا( )Lambdaدةب ـىَ .جيَــى
وةبِهيَنانةوةية كة ئانلؤتينينى سارد لة نرووثى  IgGو IgAيـب لـة نةخؤ ـىيـةدا
ناسراوة .تيؤى ديةتةنى ئانلؤتينينى سارد لة فؤرِمى دريَاخايـةنى نةخؤ ـىيةكـةىدا
دةناتة نشيكةى  ١ × ١٠٦و لة مـاوةى دةورةى نةخؤ ـىيةكـةىدا زؤر نـانؤرِىَ .هـؤى
مؤنؤكلؤنالَ بوونى ئة ديةتةنانة لة ثيَوةندى لة نةلَ يَرثةجناوى بـوونى كؤئةنـدامى
لـــةنواوى دايـــة ،بـــؤ ويَنـــة دةكـــرىَ نةخؤ ـــيى ماكرِؤنلؤبؤلينيَميـــاى والنديَنشـ ـؤِؤ
( )Waldenström’s macroglobulinemiaنـاو بـةريد .ويَ دةضـىَ رِادةى ئانلؤتينينـة
ساردةكان بؤ هةميشة لة نةخؤ ينانةى خوارةوةدا بةرز بىَ:
"سـِوز كبـدى" ،الرِة ـة ،نةخؤ ـيى رِينـؤد( )Raynaud’s diseaseو هيَنـديَ لـة
حالنةتة كة خويَنىية غـةيرة بؤمـاوةيىيـة دريَاخايةنـةكانى هيَمـؤاليتيكى( Acquired
)chronic hemolytic anemiaدا .زؤر جار لة سِِؤمى نةخؤ ةكانى قؤنـاغى سـيَهةمى
سيويليس و بة تايبةت لة سِِؤمى نةخؤ ة تووشبووةكان بـة سيويليسـى زنمـاكى و،
هــةروةها لــة ضــلنكة ظايرؤســىيــةكانى وة ملــةخرِة ،ميَكوتــة و ســووريَاة ،بــة ديى
ديةجينةكانى نرووثة خويَنى " ،"Pئوتوو ئةنتى بـادى لـة جـؤرى ئـانلؤتينينى سـارد
ثيَ ديَنىَ .ئة ديةتةنة زياتر لة نرووثى IgGية و بةناو ثيَى دةلنيَد ،ديةتـةنى دونـات
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 )Donath-Landsteinerيان  .DLئةنةربيَتوو ئة نةخؤ انة

بكةونة بةر سةرما واتة سةرما ليَيان بـدا ،ئـة ديةتةنـة بـة ديةجيَنـى ""Pى خرِؤكـة
ســوورةكانةوة دةلك ـىَ و دوايــة لــة نــةرماى سرو ــتى لــةشدا ،سيســتمي كؤمثلمــان
ئةكتي دةكا و لة ئاكامدا دةبيَتة هؤى ـي كردنـةوةى خرِؤكـةكان و هاتنـةدةرةوةى
هيَمؤنلؤب بؤ نيَو ميش( ،)Hemoglobinuriaواتة خويَناوى بوونى ميش ،كة بة هيَدمةى
سةرما( )Cold shockبةناوبانطة .بة حالنةتة هيَر ى هيَمؤنلؤبينةكان بؤ نيَـو ميـش لـة
ئاكامى سةرما()Paroxysmal cold hemoglobinuriaوةى ثىَدةلنيَد كة لة ئاكامى كة
خويَنىيةكى هيَمؤاليتيكى غةيرة بؤماوةوة ثيَ دىَ .بة ديةتةنى دونات ــ الند تاينيَر،
 )Biphasicيــــــــان ئوتــــــــوو
هيَمــــــــؤاليشينى دوو قؤناغــــــــة(hemolysin
هيَمؤاليشيد()Autohemolysinيب دةلنيَد.

دةست نيشان كردنى ئاطلؤتينينة ساردةكان لة رِيَطاى تاقيطةوة
)(Cold Agglutinin Test

بنةماى تاقيكارييةكة:
تراونــةليَكى جؤراوجــؤر لــة ســِِؤمى نــةخؤش بــة رِيَاةيــةكى نــةنؤرِى خرِؤكــة
سوورةكانى نرووثـة خـويَنى ""Oى مرؤظــ دةخةنـة نيَـو سـةالجةوة .ئةنـةر سـِِؤمى
نةخؤ ــةكة هــةلنطرى ئــانلؤتينينى ســارد ب ـىَ ،بــة ـيَوةى نةرِانــةوة لةنــةلَ خرِؤكــة
سوورةكاندا كاردانةوة نيشان دةدات.
ماددة و كةرةسة ثيَويستةكان:
 :١سةالجةى  ٤ثلةى سةدى.
 :٢ئينكؤباتيَرى  ٣٧ثلةى سةدى.
 :٣تيوبة تاقيكارييةكان بة ئةندازةى  ١٠٠ × ١٣ميلىميؤ.
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 :٤ثايثيَتى سيَرِؤلؤيى بة ئةندازةكانى  ٢و ٠/٥ى ميلىليؤ.
 :٥سِِؤمى فيشيؤلؤيى %٠/٩ى خويَ.
 :٦خرِؤكة سوورةكان.
خرِؤكة سوورةكانى نرووثة خويَنى ""Oى كةسـيَكى رِةسـيوو و سـاغ لـة نـِاوةى
ئالويَسـؤر( )Alvesor solutionيـان هـةر نِاوةيـةكىتـرى دية مـةيينى لـةبار ئامـادة
بكةن .ضونكة خرِؤكة سوورةكانى نرووثى خويَنى ""Oى تاقميَ لـة مرؤظـةكان با ـؤ
وة مى تاقي كردنةوةكة دةداتةوة ،كةوابوو بؤ ئة تاقيكارييـة ،خرِؤكـة سـوورةكانى
نــرووپە خــويَنى ""Oى ضــةند خويَنــدةريَ ثيَكــةوة تيَكــةلَ دةكــةن .دةب ـىَ خرِؤكــة
سوورةكان نـوىَ بـد و لـة سـةالجةى  ٤ثلـةى سـةدىدا لـةو كـاتىيـةوة خويَنةكـةمان
وةرنرتووة تا دوو رِؤي دواتر دةكرىَ كةلنكى ليَ وةرنرن .ديارة لة خرِؤكـة سـوورةكانى
نةخؤ ةكة خؤى كة تةواوى قؤناغةكانى جياكردنةوةو ؤردنى خرِؤكةكان لة نـةرماى
نشي بـة  ٣٧ثلـةى سـةدى بـؤ ئـةجنا دراوة ،دةكـرىَ كـةلنكى لـيَ وةرنـرن .ئـة ثلـة
نةرماية بؤ ئةوةيـة كـة ئانلؤتينينـة سـاردةكانى نةخؤ ـةكة بـة خرِؤكـة سـوورةكانى
خؤيةوة نةلكىَ.
 :١سِِؤمى نةخؤ ةكة:
دةبىَ سِِؤ يان ثالزماى نةخؤ ـةكة هـيض جـؤرة خرِؤكةيـةكى ـي كـراوةى تيَـدا
نــةبآ و هــةروةها نــابىَ بــؤ لــةنيَوبردنى كؤمثلمانةكــةش نــةرماى ثــىَ بــدرىَ .بــؤ
جياكردنـةوةى سـِِؤ يــان ثالزمـاى خرِؤكــةكان ،النـي كـة نــةرماى خويَنةكـة دةبـىَ
هاوتاى ثلةى نةرماى تاقيطاكة بىَ .ئةنةر خويَنةكة لة نيَو سةالجةدا بىَ ،دةبىَ بةر لة
جياكردنةوةى سِِؤ يان ثالزماكةى ،بة تـةواوى نـةرماى ثـىَ بـدرىَ .بـة ـيَوةيةكى
رِيَاةيى بؤ نةر كردنى  ٧ميلىليؤ خويَد ،دةبـىَ نشيكـةى كـات يميَريَـ لـة  ٣٧ثلـةى
سةدى داندرىَ .ئةو سِِؤ يان ثالزمايةى كة لة خرِؤكةكانتان جوىَ كردؤتةوة تا كـاتى
تاقي كردنةوةكة لة سةرماى ٢٠ــ ثلةى سةدى ييَر سـيوردا هـةلنطِىَ و هـةروةها نـابىَ
هيض كات زياتر لة جاريَ بيبةستىَ.
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 :٢سِِؤمى كؤنؤِؤلنى ثؤزيَتي :
ضــةنديد س ـِِؤمى ئــةريَنى بكةنــة ســةر يــة و لــة زووتــريد كــاتدا بيانكةنــة نيَ ـو
وو ةنةليَكى ناكة بة ئةندازةى  ٠/٥ميلىليؤ لة سةرماى  ٢٠تا  ٧٠ثلةى سةدى
ييَر سيوردا هةلنيان بطرن .دواية تيؤى ئة ئاويَتةى سِِؤمانة ديارى بكةن و تـا كاتيَـ
كة توانايىيةكى لةباريان هةية دةكرىَ كةلنكيان ىلَ وةرنرن.

شيَوازى ئةجنامدانى تاقيكارييةكة:
 :١خرِؤكــة ســوورةكانى نرووثــى ""Oى مرؤظـــ ،النــي كــة سـىَ جــار بــة سـِِؤمى
فيشيؤلؤيى لة سةنؤيويؤيدا بشؤن .بة رِادةى ٠/٢ى ميلىليؤ لـة خرِؤكـة ـؤردراو و
تيَـ ثةسـتيَندراوانة( )Packed cellsبــة ثايثيَـت هــةلنطرن و بـة زيــاد كردنـى سـِِؤمى
فيشيؤلؤيى رِيَاةكةي بطةيةننة  ١٠٠ميلىليؤ.
 :٢هة ت تيوبى تاقي كردنةوةى  ١٠٠ × ١٣ميلىليؤ لة رِيشيَكى جيَطـا تيـوبدا بـؤ
سِِؤمى نةخؤ ةكة و هة ت تيوبى ديكةش لة رِيـشى دووهـة بـؤ سـِِؤمى كـؤنؤِؤلنى
ثؤزيَتي  ،دانيَد.
 :٣بــة تيوبــة يمــارة يةكةمــةكان ٠/٦ ،ميلــىلــيؤ و بــة تيوبــةكانى دووهــة تــا
هة تةميب ٠/٤ ،ميلىليؤ سِِؤمى فيشيؤلؤيى بكةنة دوو رِيشةكةوة.
 :٤بة ئةندازةى ٠/٢ى ميلىليؤ سِِؤ يان ثالزماى نةخؤ ةكة بـة تيـوبى يةكـة
زياد بكةن و دواى ئاويَتـة كردنـى رِيَـاةى ٠/٤ى ميلـىلـيؤى بكةنـة تيـوبى دووهـة و
دواية ئة كارة تاكوو تيوبى هة تة دريَاة ثىَبدةن .تيـوبى هة ـتة وة كـؤنؤِؤلنى
نيَطةتي واية .هةر ئة تراوانة لة نةلَ سِِؤمى كؤنؤِؤلنى ثؤزيَتي لة رِيشى دووهـةمى
تيوبةكاندا ،ئةجنا بدةن.
 :٥سوسثانسيؤنى خرِؤكـة سـوورةكان بـة رِادةى ٠/٤ى ميلـىلـيؤ بـة هـةركا لـة
تيوبةكانةوة زيـاد بكـةن .دوايـ تـيؤى سـِِؤ لـة تيوبـةكاندا بـةرِيش ،١:١٦ ،١:٨
 ١:٣٢و  ...هتدة.
 :٦بؤ ماوةى ةويَ تيوبةكان خبةنة نيَو سةالجةوة.
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 :٧بةيانىيةكةى زوو كاتيَ كة تيوبةكانتان لـة سـةالجةكة دةريَنـا ،دةسـت بـةجىَ
ئاكامى ئانلؤتيناسيؤنةكة وةخويَند و ياددا تى بكةن .ئةنةر تيوبـةكان نـةر دابـيَد،
ويَ دةضىَ تيؤى ئانلؤتينينةكة كةمؤ يان لةنيَو باىَ .دواي تيؤى سـِؤ بريتـىيـة
لة ،دواي تراوى سـِِؤميَ كـة ئانلؤتيناسـيؤنى خرِؤكـة سـوورةكانى لـة سـةرمادا بـة
يَوةيةكى رِوون و ئا كرا تيَدا دةبيندرىَ.
 :٨ئةنةر هةر جؤرة ئانلؤتيناسيؤنيَكتان لة تيوبـةكاندا دي ،دةبـىَ بـةر لـةوة كـة
رِاثؤرِتى ئاكامى تاقي كردنةوةكة بدةنةوة ،تيوبـةكان لـة نـةرماى  ٣٧ثلـةى سـةدىدا
نةر بكةن تاكوو خرِؤكةكان ئازاد دةبد و لةوة دلننيا بد كة ئانلؤتيناسيؤنيَكى كـة لـة
تيوبةكاندا ديوتانة سةربة ئانلؤتينينى ساردة.
رِاثؤرِتى تاقيكارييةكة:
كةرت يان ييَرةى كةرتى دواي تراوى سـِِؤمى نـةخؤش كـة لـة سـةالجةدا خرِؤكـة
سوورةكانى ئانلؤتينة و لة  ٣٧ثلةى سـةدىدا خرِؤكـةكانى ئـازاد كـردوة ،وة تـيؤى
ئــانلؤتينينى ســاردى س ـِِؤمى نةخؤ ــةكة رِاثــؤرِت دةدريَتــةوة .ئةنــةر هــيض جــؤرة
ئانلؤتيناسيؤنيَ نةبيندرا ،وة مى تاقيكارييةكة نيَطةتي دةبىَ.
ليَكدانةوةى ئاكامةكانى تاقيكارييةكة:
بة يَوةيةكى سرو تى تيؤى ئانلؤتينينى سارد لـة مرؤظـة سـاغةكاندا كـةمؤ لـة
٦٤ة .تيؤى بةرزتر لة  ،٦٤بة نيشانةى بارودؤخيَكى نةخؤ ىية .ديارة لة نةخؤ ـيى
ثيَنؤمؤنياى ميكؤثالزمايى لة نةلَ نيشانة كلينيكالنةكانىدا تيؤى ئـة ديةتةنـة ،ضـوار
بةرامبــةر زيــاتر لــة رِادةى سرو ــتى بــةرز دةبيَتــةوة ،بــة نــةىلَ جــاريب بــة ثيَــى
بارودؤخى كلينيكالنى نةخؤ ةكة ،دادةبةزىَ .ديارة با ؤ وايـة دوو منوونـةى سـِِؤمى
نةخؤ ةكة بة مةوداى ية تا دوو حةوتوو لة يةكؤى ىلَ بطِىَ و دواية لة يـة كـات و
ثيَكةوة لة نةلَ ية جؤر لة خرِؤكة سوورةكاندا تاقى بكريَتةوةو تيؤةكةيان ثيَكـةوة
هةلنسةنطيَندريَد .نشيكةى  ٦١تا  ٧٠لة سةدى نةخؤ ـة رِةسـيووة تـووشبووةكـان بـة
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ثيَنؤمؤنياى ميكوثالزمايى ،تيؤى ئـانلؤتينينى سـاردى يةكـة سـِِؤمىيـان زيـاتر لـة
٦٤ة.
ئانلؤتيناسيؤنى سارد لة رِؤيى حةوتة يان هة ـتةمى نةخؤ ـىيةكـة دةسـت ثـ َ
ى
دةكا و لة رِؤيى دةية تا بيست و ثيَنجة بة ئةوثةرِى خؤى دةنا و نةىلَ جـار زيـاتر
لة هةزار و زؤر جاريب تةنانةت تا هة ت هةزاريب بيندراوة .ئةنةر نةخؤ ـةكة ضـا
وةبـىَ ،بــة ـيَوةيةكى لةنــةكاو ئانلؤتينينــة ســاردةكةى لــةنيَو دةضـىَ ،بــة ئةنـةر
ثــؤزيَتي مبيَنيَتــةوة دةب ـىَ لــةبِى ئــالؤزييــةكانى نةخؤ ــىيةكــةدا ب ـد .دي ـارة لــة
كؤرثـةكاندا ئـة ديةتةنــة نابينـدرىَ ،ضــونكة ئـانلؤتينينى ســاردى نرووثـى  IgMلــة
كؤرثةلــةوة ت ـىَثــةرِ نــابىَ .لــةو مندا نــةى كــة لــة تةمةنــة خــوارييــةكاندا توو ــى
ثيَنؤمؤنياى مايكؤثالزمايى دةبد ،تيؤى ئة ئانلؤتينينة زؤر ناضيَتة سةرىَ.

ضـؤن ضــاوةرِوانتان هةيــة كــة ثـةى بــة نهيَنـىيــةكانى ئــة جيهانــة ببــةيد و ـتيَ
تىَبطةيد لة كاتيَ دا ئيَستاش نةمانتوانيوة تىَبطةيد كة تيَنةيش يانى ضى؟
«ميَؤلينط»
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١٣
بةرزبوونةوةى كرِايؤطلؤبؤلينةكان لة خويَندا
)(Cryoglobulinemia

كرِايؤنلؤبؤلينـــةكان ،ثـ ـرِؤت نـــةليَكى نيَـ ـو سـ ـِِؤمد كـــة زؤربـــةيان لـــة جـ ـؤرى
ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكاند و كاتى نةرِانـةوة لـة ثلـة نشمـةكاندا دةنيشـد .ئـة نيشـتنة بـة
يَوةى هةور ،جيَالت يان كريستالنىية .ئةو هؤكارانةى كـة لـة نيشـتنى ئـة نرووثـة
ثرِؤتينانة جياواز لة ثلةى نةرما و تايبةمتةندىيةكانى ثرِؤتينـةكان خؤيـان ،دةسـتيان
هةية PH ،و توانايى ئايؤنى( )Ionic strengthبافيَرى ـويَنطةكةية .ئةنـةر خةسـتايى
كرِايؤنلؤبؤلينةكان زياتر لة ميلىنراميَ لـة ميلـى لـيؤى سـِِؤ دا بـةرزتر وةبـىَ ،ئـة
بةرزبوونةوةيــــــة ضــــــاوةرِوان كــــــراوةو ثيَــــــى دةلنــــــيَد ،كرِايؤنلؤبؤلينيَميــــــا
( .)Cryoglobulinemiaبة يَوةيةكى نشـتى هـةر ضـةند خةسـتى كرايؤنلؤبـؤل لـة
سِِؤ دا زياتر بىَ ،لة نةرماى بةرزتردا دةنيشـىَ و خةسـتىيـة كةمـةكانى لـة نـةرماى
نشمؤدا دةنيشىَ.
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كرِ ايؤطلؤبؤلينةكان بة ثيَى جؤرى ئيمؤنؤطلؤبؤلني دابةشيان دةكةنة ستةر ستىَ
طرووث:
جؤرى ية (:)Type I
كرِايؤنلؤبؤلينى مؤنؤكلؤنالَ( ،)Monoclonalتـةنيا لـة يـة جـؤر ئيمؤنؤنلؤبـؤلينى
هيَمؤييَد ثيَ هاتووة .ثرِؤتينى مؤنؤكلؤنـالَ ،زؤربـةيان لـة نرووثـى  IgGيـان  ،IgMو
هةندىَ جاريب IgAية.
جؤرى دوو (:)Type II
كرِايؤنلؤبؤلينى تيَكة و( ،)Mixedلة دوو ،يان ضةند ئيمؤنؤنلؤبؤل ثيَـ هـاتووة،
بة يةكيَكيان مؤنؤكلؤنالنة.
جؤرى سىَ (:)Type III
كرِايؤنلؤبــؤلينى ثــؤىلكلؤنــالَ( ،)Polyclonalلــة يــة يــان ضــةند ئيمؤنؤنلؤبــؤلينى
نامؤنؤكلؤنالَ ثيَ هاتووة.
نيشــانة كلينيكالنــةكان لــة ثيَوةنــدى لــة نــةلَ بةرزبوونــةوةى كرِايؤنلؤبؤلينــةكاندا
فرةضة ــنة ،بــة ويَ دةض ـىَ ثيَوةنــدى بــةو ثلــة نةرمايــةى كــة دةنيش ـىَ ،توانــايى
ئةكتي بوونى سيستمي كؤمثلمان و نيَـوةرِؤكى( )Natureئـة نرووثـة نلؤبؤلينانـةوة
بـــىَ .بةوثـــةرِى سةرســـوورِمانةوة تاقميَـــ لـــةو نةخؤ ـــانةى كـــة رِيَاةيـــةكى زؤر
كرِايؤنلؤبؤل لة سِِؤمةكةياندا دةبينـدرىَ ،هـيض جـؤرة نيشـانةيةكى كلينيكـالنىيـان
نية ،بة بة ثيَاةوانة ئةو نةخؤ انةى كة رِيَاةيةكى كة كرِايؤنلؤبؤلينى مؤنؤكلؤنـالَ
واتة نشي بة  ١تا  ٢نرا لة  ١٠٠ميلـىلـيؤى خويَنيـاندا هةيـة ،نيشـانةكانى تونـدى
نةخؤ ــينةكة نيشــان دةدةن .كرِايؤنلؤبــؤلينى مؤنؤكلؤنــالَ زيــاتر لــة نةخؤ ــىيــة
خـــويَنىيـــةكان()Hematopoetic diseasesدا دةبينـــدرىَ .نشيــ بـــة  ٧لـــة ســـةدى
ثارِاثرِؤتينــة مؤنؤكلؤنالنــةكان لــة نةخؤ ــىيــةكانى ماكرِؤنلؤبؤلينيَميــاى والنديَنش ـؤِؤ ،
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Lymphocytic

 )leukemiasو  ٥لة سةديب لة نةخؤ ى مايلؤمای مؤلنتيثبَ( )Multiple myelomaلة
نرووثى كرِايؤنلؤبؤلينةكاند .نشي بة ية لة ضوارى تةواوى ئةو كرِايؤنلؤبؤلينانةى كـة
لة نةخؤ ىية جؤراوجؤرةكاندا دةست نيشان دةكريَد لـة نرووثـى مؤنؤكلؤنـالند و لـة
 ٩٠لة سةدى حالنةتةكاندا ،خةستىيةكةى زيـاتر لـة يـة ميلـىنـرا لـة ميلـىليؤيَـ
سِِؤ داية.
بةرزبوونةوةى كرِايؤنلؤبؤلينى مؤنؤكلؤنالَ لة سِِؤ دا دةبيَتـة هـؤى سـةرهةلندانى
ئةو نيشانانةى كة بة يَوةى ضوونةسةرى نووسةكى سـِِؤ ( ،)Hyperviscosityثيَـ
هيَنــانى ئــازار ،لــِ ،ديــاردةى رِينــؤد ،ثةلنــةكانى ثيَســتى ،مــؤر ثةلنــةيى(،)Purpura
هــــةوكردنى رِةنــــة ثيَســــتىيــــةكان( )Cutaneous vasculitisلــــة نــــةلَ برينــــة
ثيَســتىيــةكان( ،)Cutaneous ulcerationخــويَدبــةربوونى تــؤرِى ضــاو(
 ،)hemorrhageخويَدبةربوونة ثيَستىيةكان و ضوونةسـةرى رِوودانـى دروسـت كردنـى
Retinal

مةي لة ميَش ( )Cerebral thrombosisداية .لة اليةكىترةوة ،ثلة نـةرمايىيـة كـة
كرِايؤنلؤبؤلينى تيَدا دةنيشىَ ،نرينطىيةكى زياترى لة رِادةكةى هةيـة .لـة تاقميَـ لـة
نةخؤ ــةكاندا ،ئــة ثرِؤتينــة لــة ثلــةى نــةرماى يوورةكــةدا دةنيش ـىَ و لــة ئاكام ـدا
نِونرفــتنــةليَكى نــةورةو زؤر بــؤ نةخؤ ــةكة ثيَ ـ ديَنــىَ .بــة ثيَاــةوانة تاقميَــ
نةخؤ ىتر هةن لة نـةلَ بـوونى  ٤تـا  ٥نـرا كرِايؤنلؤبـؤلينى مؤنؤكلؤنـالَ لـة ١٠٠
ميلىنرا سِِؤ دا كة لـة  ٤ثلـةى سـةدىدا دةنيشـىَ ،نيشـانةكانى نةخؤ ـى نيشـان
نادةن.
كرِايؤنلؤبــؤلينى تيَكــة و( )Mixedيــان جــؤرى دوو ،زيــاتر لــة نةخؤ ــىيــةكانى
بةســتةرة ــانةكان( )Connective tissue diseasesو نةخؤ ــىيــةكانى ئيميــؤنى
كــؤمثليَكس()Immune complex diseasesدا دةبينــدرىَ و زؤرتــريد ئــالنؤزىيــةكانى
نيَوريت لة جـؤرى نلؤميَرِؤلـؤنيَوريتى Mesangiocapillaryيـة .نشيـ بـة  ٤لـة سـةدى
تةواوى ئةو كرِايؤنلؤبؤلينانةى كة لة نةخؤ ىيةكاندا دةست نيشان دةكريَد لة جؤرى
تيَكة ون كة زياتر لـة  ٨٠لـة سـةدى حالنةتـةكاندا رِێتژەكـةى لـة يـة ميلـىنـرا لـة
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ميلىليؤيَكى خـويَددا زيـاترة .بـؤ دةسـت نيشـان كردنـى كرِايؤنلؤبـؤلينى تيَكـة و لـة
سِِؤ دا دةبىَ الني كة منوونةكة بـؤ مـاوةى  ٧٢كـات يميَـر لـة سـةالجةدا هـةلنطرن.
كرِايؤنلؤبــؤلينى مؤنؤكلؤنــالَ لــة زؤربــةى كرِايؤنلؤبؤلينــة تيَكــة وةكاندا لــة نرووثــى
IgMة ،بة لة هيَنديَ حالنةتدا  IgGيان IgAيب رِاثؤرِت دراوة .لة سـِِؤمى تاقميَـ
لة نةخؤ ةكاندا ،جؤرة كرِايؤنلؤبؤلينيَـ لـة نرووثـى  IgMثةيـدا دةبـىَ كـة توانـايى
هةية بة Fcى نةردةكانى IgGةوة بلكـىَ و هةرضـي ثلـةى نةرماكـةش نـشمؤ بـىَ ئـة
ثيَوةلكانة ثتةوترة .بـةناو بـة ديةتةنـة دةلنـيَد ،فاكتـةرى رِؤماتؤئيـدى سـارد(
 .)reacting rheumatoid factorنيشــانةكانى بةرزبوونــةوةى كرِايؤنلؤبؤلينــةكان لــة
Cold

خـــويَددا وة نةخؤ ـــىيـــةكانى ئيميـــؤنى كؤمثليَكســـى جـــؤرى ٣ى ثةرةســـةندنى
حةساسيةت واية .خرِبوونةوةى نـةردةكانى كرِايؤنلؤبؤلينـةكان لـة نرووثـةكانى IgM
يان IgGدا ،دةتوانىَ يَوازى كالسـيكى سيسـتمي كؤمثلمـان ئـةكتي بكـا و زيـان بـة
انةكان بطةيةنىَ .هةر بؤية لة نةخؤ ىيـةكانى بةرزبوونـةوةى كرِايؤنلؤبؤلينـةكاندا،
بة تايبةت رِادةى ثرِؤتينةكانى كؤمثلمـانى يةكـة ( C4 ،C1و  )C2دابـةزينيَكى بةرضـاو
بةخؤوة دةبينىَ و لة نيشتنى كرِايؤنلؤبـؤل دا ،جيـاواز لـة ئيمؤنؤنلؤبـؤل  ،ثرِؤتينـى
C1qى كؤمثلمـــــــانيب دةبينـــــــدرىَ .ويَ دةضـــــ ـىَ كـــــــة هـــــــؤى ســـــــةرةكى
نلؤميَرِؤلـــؤنيَورايتس( )Glomerulonephritisلـــة نةخؤ ـ ـيى لوثـــوس ئيَريتيَمـــاتؤزى
سيســتمي ( )Systemic lupus erythematosusو هــةوكردنى دةمــارة خويَنــةكان لــة
نةخؤ يى ئارِتريت رِؤماتؤئيديبدا هةر بة هؤى بوونى فاكتةرى رِؤماتؤئيـدى سـارد لـة
نرووثى كرِايؤنلؤبؤلينةكانةوة بىَ .نيشانةنةليَكى ديكةش كة زياتر لة ثيَوةندى لةنةلَ
بةرزبوونةوةى كرِايؤنلؤبؤلينى تيَكة ودا ثيَـ ديَـد بـريت لـة ،حةساسـيةت و لـِ لـة
ســةرما( )Cold urticariaدا ،نةخؤ ــيى رِينــؤد( ،)Raynaud diseaseمــؤر ثةلنــةيى،
هـــةوكردنى دة ( ،)Stomatitisخـــويَدبـــةربوون لـــة ليـــن (،)Mucosal bleeding
بوونةوة ،س ضوون ،نارةحةتىيةكانى نيَو زط ،ضـلنكة
خويَدبةربوونى تؤرِى ضاو،
دريَاخايةنــةكان ،ميكرِؤترِؤمبــؤز و الرِة ــةى ئةندامــةكانى دةوروبــةر .لـة تاقميَـ لــة
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هيَثـاتيتى B

هةية.
جؤريَكىتر لة كرِايؤنلؤبؤلينيَمياى تيَكة و هةيـة كـة كرِايؤنلؤبؤلينيَميـاى تيَكـة وى
بىَ هؤكار()Essential mixed cryoglobulinemiaى ثىَدةلنيَد .هؤى ئة نةخؤ ـىيـة
نةناسراوة( )Idiopathicو رِێژەى كرِايؤنلؤبؤلينى تيَكة و لة نةخؤ ـانةدا وردة وردة
بةرزبوونةوةيةكى بةرضاو بـةخؤوة دةبينـىَ و نيشـانةكانى نةخؤ ـينةكة تونـدتر و لـة
كؤتــايى دا دةبيَتــة هــؤى مردنــى نةخؤ ــةكة .نيشــانة كلينيكالنــةكانى ئــة جــؤرة
نةخؤ ـىيـة لةنـةلَ زؤربـةى جؤرةكــانى بةرزبوونـةوةى كرِايؤنلؤبـؤل دا جيـاواز و لــة
نيشانة بةرضاوةكانى نةخؤ ىيةكة ،ثةلنةكانى ثيَستى ،مـؤر ثةلنـةيى ،كـشى و الوازى و
ئــازارى جومطــةكان()Arthralgiaة كــة لــة نــةلَ بةرزبوونــةوةى كرِايؤنلؤبؤلينــةكاندا،
نيشانةكانى نةخؤ يب توندتر دةبىَ .لة رِاثؤرِتيَكى  ٤٤حالنةتى نةخؤ يى تووشبـوو
بـــة كرِايؤنلؤبؤلينيَميـــاى تيَكـــة وى بـ ـىَ هؤكـــار ٨ ،حالنـــةت ســـيندرِؤمى نيَورِؤتيـ ـ
ناتةواوى نورضيلة( Acute renal

( ،)Nephrotic syndromeدوو حالنةت تووشبوون بة
 ،)failureو  ٢٨حالنةتيب بوونى ثـرِؤت يـان خـويَد يـان هـةر دووكيـان لـةنيَو ميـشدا
بينـــدرا .لـــةبارتريد رِيَطـــاى ضارةســـةر و كـــؤنؤِؤلَ كردنـ ـى ئـــةو نةخؤ ـــانةى كـــة
كرِايؤنلؤبؤلينـــةكانيان بـــةخيَرايى ـــى دةبيَتـــةوة ،نـــؤرِيد و قةرةبووكردنـــةوةى
ثالزما( )Plasmaphaeresisو كيميا دةرمانى()Cytotoxic drugsية.
بةلنطةكانى ئة سا نةى دوايى دةريان خستووة كة كرِايؤنلؤبؤلينةكان نـة تـةنيا لـة
نةخؤ ىيةكانى "كالين ــ عروقى" و ليموؤثرِؤليوراتي دا ،بةلنكوو لة نةخؤ ـىيـةكانى
ئيميـــؤن كؤمثليَكســـى وة تـــووشبـــووون بـــة نلؤميَرِؤلؤنيَورايتســـى دواى ضـــلنكى
سؤيَثتؤكؤكيبدا ساز دةبـىَ و لـة ثيَـ هـاتنى ئـةو زيانانـةى بـة ـانةكان دةكـةوىَ،
رِؤلنيان هةية .كرِايؤنلؤبؤلينيَ كة لة ضـلنكى سـؤيَثتؤكؤكىدا دروسـت دةبـىَ ،خـاوةنى
ديةتةنى ديى ميكرِؤبى سؤيَثتؤكؤكة.
كرِايؤنلؤبــؤلينى ثــؤىل كلؤنــالَ نشيكــةى  ٦١لــة ســةدى تــةواوى كرِايؤنلؤبؤلينــة
ناسراوةكان ثيَ ديَنىَ ،بة نشي بة  ٩٠لة سـةدى حالنةتـةكان رِادةكـةى لـة ئاسـتى
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سرو تى (كةمؤ لة ١ميلىنرا لة ية ميلـىلـيؤى سـِِؤ دا) دايـة .لـة بة ـى هـةرة
زؤرى ئــة نرووثــة كرِايؤنلؤبؤلينانــة ئيمؤنؤنلؤبــؤل و بة ـيَكيب لــة ثرِؤتينــةكانى
ســِِؤ ثيَكــى ديَنــىَ .ضــونكة رِيَــاةى كرِايؤنلؤبــؤلينى ثــؤىل كلؤنــالَ بةكــةمى بــةرز
دةبيَتةوة ،كةوابوو تويَاينةوةنةليَكى كةمؤ لة بوارى نةخؤ ىيـة ثيَوةنديـدارةكان بـة
ضوونةسةرى ئة نرووثة لة كرِايؤنلؤبؤلينةكانةوة ئةجنا دراوة.
ويَ دةضىَ لة تاقميَ لة نةخؤ ىية ظايرؤسـى يـان ميكرِؤبـىيـةكان بـة ـيَوةيةكى
تـىَثـةرِ( )Transientرِادةى نشــتيى كرِايؤنلؤبؤلينـةكان لــة جـؤرى تيَكــة و يـان ثــؤىل
كلؤنالَ بةرز بيَتةوة .ئة نةخؤ ىيانة بريت لة:
هــةوكردنى دريَاخايــةن و كتــوثرِى جــةرط ،ســيويليس ،كــاال ئــازار(،)Kala-azar
هةوكردنى بةكؤيايى نيَوثؤ ى دلَ ،نوىل ،143ضلنكة ظايرؤسـىيـةكانى ئيَثشـتيَد ـــ بـار
( )Epstein-Barrو ،ســـــــــــيتؤميَطالؤظايرؤس( )Cytomegalovirusو هـــــــــــةروةها
ليموؤنرانؤلؤماى جووتبوون(.)Lymphogranuloma venereum
ثيَويست بة وةبِهيَنانةوةيـة كـة جـؤريَكىتـر لـةو ثرِؤتينـة ثالزمـايىيانـةى كـة لـة
نةرماى نش دا دةنيشد و بايةخيَكى كةمؤيان هةية ،ناسراون.

دةست نيشان كردن و ثيَوانةى كرِايؤطلؤبؤلينةكان
بنةماى تاقيكارييةكة:
سِِؤمى نةخؤ يَ كة خاوةنى كرِايؤنلؤبؤل بىَ لة نيَو سةالجةدا دةنيشىَ .رِادةى
ثرِؤتينــى نيشــتوو بــة نيســبةت رِيَــاةى نشــتى سـِِؤمةوة ثيَوانــة دةكــرىَ و لــة كــاتى
ثيَويستدا دةكرىَ جؤر و ئاويَتةى كرِايؤنلؤبؤلينةكة ى دةست نيشان بكرىَ.

 : 143جذام:

نوىل ،كؤتى ،كوتى ،خؤرة ،نةخؤ ى نوىل .Leprosyو.
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ماددة و كةرةسةكانى تاقيكارييةكة:
 :١تيوبــة هيَماتؤكريتــة ويــنؤؤب()Wintrobe tubeةكــان يــان تيوبــة ثلةبةنــدي
كراوةكانى سةنؤيويؤي ،بؤ هةر نةخؤ َي دوو دانة.
 :٢ثايثيَتى ثاستؤرِى  ٩ئين  ،بة رِادةى ثيَويست.
 :٣سةالجةى  ٢تا  ٤ثلةى سةدى.
 :٤سةنؤيويؤيى سةالجةدار و ئاسايى.
 :٥ئينكؤباتيَرى  ٣٧ثلةى سةدى.
 :٦سِِؤمى فيشيؤلؤيى .%٠/٩
 :٧سِِؤمى نةخؤش:
دواى وةرنرتنى خويَنةكة ،دةبـىَ لـة ثلـةى نـةرماى نيَـو يوورةكـةدا داينـيَد تـاكوو
دةمــةييَ .هــيض كــات نــابىَ بــؤ دةســت نيشــان كردنــى كرِايؤنلؤبؤلينــةكان بــةر لــة
تاقيكارييةكة ،خويَد يان سِِؤمةكة خبةنةوة سـةالجةوة .دةبـىَ دواى جياكردنـةوةى
سِِؤمةكة دةست بةجىَ تاقيكارييةكة ئةجنا بدةن.
يَوازى تاقيكارييةكة:
 :١رِيَاةى  ١٠ميلىليؤ خويَد ،بة سؤرِةنط لة نةخؤ ةكة بطرن .الني كة خـويَنى
نةخؤ ةكة كات يميَريَ لة نةرماى تاقيطاكةدا دانيَد تاكوو بةتةواوى دةمةيىَ.
 :٢سِِؤمى نةخؤ ةكة بة هؤى سةنؤيويؤي لة نةرماى  ٣٧ثلـةى سـةدى ئاسـايى
تاقيطاكةدا جيا بكةنةوة( سةرن بدةن كة سِِؤمةكة هيض جـؤرة خرِؤكـة و فيوينيَكـى
تيَدا نةبىَ).
 :٣دوو تيوبى هيَماتؤكريتى وينؤؤب لة خوارةوة تا يمارةى دة بة ثايثيَتى ثاستؤرِ
بة رِادةى  ٩ئين لة سِِؤمى نةخؤ ةكةى ثىَ هةلنميسد .سةرن بدةن كة هيض جـؤرة
تؤقلةيــةكى هــةوا نةض ـيَتة نيَ ـو تيــوبى هيَماتؤكريتةكــةوة .لــة كــاتى ن ـةبوونى تيــوبى
هيَماتؤكريت دةكرىَ لة تيوبى ثلةبةندى كراوى سةنؤيويؤيةكة كةلن وةرنرن.
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 :٤دواية لةسةر تيوبةكان رِيَكـةوت ،كـات يميَـر و نـاوى نةخؤ ـةكة بنووسـد و لـة
ســةالجة ،يوورى ســارد يــان لةســةر بةفر(ســةهؤلَ) النــي كــة بــؤ مــاوةى س ـىَ رِؤي و
ئةوثةرِةكةى حةوتووية هةلنيطرن و لة ماوةيةدا هةر  ٢٤كات يميَـر جاريَـ ضـاو لـة
تيوبةكان بكةن بؤ بينينى هةر جؤرة نيشتنيَكى يَوة جيَلى.
 :٥بة دواى ديتنى تانش لة تيوبةكاندا ،بةرِيش ئـة كارانـةى خوارةوةيـان لةسـةر
ئةجنا بدةن.
ئةلف :لة ضوار ثلةى سةدى بؤ ماوةى سى خولة لة  ١٠٠ – ٧٥٠ × gتيوبةكان لة
ســةنؤيويؤي بــدةن و دةرســةدى رِادةى نيشــتنى كرِايؤنلؤبؤلينةكــة لةســةر تيــوبى
هيَماتؤكريت يان تيوبى ثلةبةندى كراو ياددا ت بكةن.
ب :دواية تيوبةكان بؤ ماوةى الني كة سىَ خولة لة  ٣٧ثلةى سةدىدا دانـيَد تـا
نيشتنةكة حةل بىَ.
( )1ئةنــةربيَتوو نيشــتنةكة حــةل نــةبوو ،رِاثــؤرتى دةرســةدى تــةقريبى رِادةى
نيشتنةكة بدةنةوة.
( )2ئةنةر نيشتنةكة حةل بوو ،ئة كارانةى خوارةوة ئةجنا بدةن:
ئةلف :دووبارة تيوبةكان خبةنةوة نيَو سةالجة تا لة كـاتى ديـاري كـراوى ثيَشـوودا
نيشتنةكة ئةجنا بدرىَ.
ب :تيوبةكان لة ضوار ثلةى سةدىدا بؤ ماوةى سى خولة لـة  ١٠٠ – ٧٥٠ × gلـة
سةنؤيويؤي بدةن.
ج :سِِؤمى سةروو نيشتووةكة جوىَ بكةنةوةو بِِيَان دواية تانشينةكة بة سِِؤمى
فيشيؤلؤيى سارد سىَ جار بشؤن.
د :تانشينةكة لة ية ميلىليؤ سِِؤمى فيشيؤلؤيىدا حـةل بكـةن .ئةنـةر ثيَويسـت
بوو ،تيوبةكان لة  ٣٧ثلةى سةدى ئينكؤباتيَردا دانيَد تاكوو تانشينةكة بة تةواوى لـة
سِِؤمى فيشيؤلؤيىيةكةدا حةل دةبىَ و دواية تانشينى حةل كراو بكةنة دوو بةش.
ه :رِادةى ثرِؤتينى نيوة لة نِاوةى تانشينةكة بة يَوازة باوةكان ئةندازة بطرن.
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و :لةسةر ثامشاوةى نـِاوةى تانشـينةكة ،تاقيكـارى ئيمؤنؤئيَليَكؤِؤفـؤرز ئـةجنا
بدةن و نرووثى ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكةى ديارى بكةن.
ز :دةرسةدى خةملنيَندراوى رِادةى كرِايؤنلؤبؤلينى نيشتووةكة و هـةروةها رِاثـؤرتى
ئاكامى تاقيكاريى ئيمؤنؤئيَليَكؤِؤفؤرزيب بدةنةوة.
ئةنةر هيض جؤرة نيشتنيَ لة تيوبة هيَماتؤكريتةكان دواى حةوت رِؤي لـة سـةالجةدا
نةبيندرا ،رِاثؤرتى تاقيكارييةكة بؤ كرِايؤنلؤبؤل نيَطةتي دةبىَ .لة حالنيَ دا رِيَـاةى
كرِايؤنلؤبــؤل كــةمؤ لــة یەک لــة ســةدى رِيَــاةى سـِِؤمةكة ب ـىَ ،بــة ـيَوةى كــة
( )Traceرِاثؤرت دةدرىَ.
ليَ دانةوةى تاقيكاريية:
ئةنــةر كرِايؤنلؤبــؤل زيــاتر لــة يــة لــة ســةدى سـِِؤ

(mg/ml

 )10بــوو ،ه ـؤى

نةخؤ ىية.
كرِايؤنلؤبؤلينى كةمؤ لة ية لة سةدى سِِؤ  ،زياتر سرو تىية.

كاتيَ كاريطةرى حيكمةت و زانست لة مرؤظيَكى زانادا دةردةكةوىَ كة خؤى بة كة
بطرىَ.
« سوقرِات»
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١٤

سيفيليس
)(Syphilis

هؤكـــــارى نةخؤ ـــــيى ســـــيويليس ،ميكرِؤبـــــى ســـــثايرؤكيَتى تريثؤنيَمـــــاى
ثالنيدؤ ()Treponema pallidumة .مرؤڤ تةنيا خانةخويَى سرو تى ئة ميكرِؤبةية،
بــة دةكــرىَ زؤربــةى ــِدةرةكان بــة ســاكارى و دةســت ئةنقةســتى ئــالوودة بــة
نةخؤ ىيةيان بكةن .ناتوان ئة ميكرِؤبة لة ويَنة دةسـتكردةكاندا داضـيَن واتـة
قابيلى ضاندن نية ،كةوابوو لة ئاو ،خؤلَ و هةوادا نية و لـة بةرامبـةر نـةرما ،و ـكى و
سابووندا هةر زؤر زوو لـةنيَو دةضـىَ .لـة تاقيطـةدا ميكرِؤبـى تريثؤنيَمـاى ثالنيـدؤ بـة
ليَدان لة نـونى كةرويَشـ دا بةرهـةمى ديَننـةوةو هـةلني دةنـرن .تة ةنةسـةندنى ئـة
نةخؤ ىية لة  ٩٠لة سةدى حالنةتةكاندا لة رِيَطاى ثيَوةنديى سيَكسىيةوةيـة ،بـة
ميكرِؤبةكة دةتوانىَ لة رِيَطـاى ثيَسـت يـان لينجـةوة لـة حالنيَـ دا كـة تـويَى رِووكة ـة
انةكة زيانى ويَ كةوتبىَ لة ئاكامى ثيَوةندى بة برينيَكى سيويليسىيةوة باـيَتة نيَـو
لةش و نةخؤ ى ثيَ بيَنىَ .نةخؤ يى سيويليس بة كةمى (كـةمؤ لـة يـة لـة سـةدى
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حالنةتةكان) لة رِيَطاى كةلو ثةىل نيَومالَ وة كةوض يان ماكينـةى رِيـب تا ـ و...
هتــــدةوة بطوازريَتــــةوة .هــــةروةها ويَ دةضــــىَ ثةرِســــتارةكان ،ثشيشــــكةكان و
تاقيطةضـــىيـــةكانيب بـــة هـــؤى ثيشـــةكةيانةوة لـــة ئاكـــامى ثيَوةنـ ـدى بـــة برينـــة
سيويليسىيةكانةوة توو ى ئة نةخؤ ىية بد .سةرةرِاى ئـةو حالنةتـة بـاس كراوانـة،
تريثؤنيَماى سيويليس دواى مانطى ضوارةمى س ثرِى دةتوانىَ لة ويَآل ةوة تيَثـةرِىَ و
بايَتة كؤرثةلةوة كة لة ئاكامدا دةبيَتة هؤى لةبارضوون .كاتيَ كة لـة كؤتـايىيـةكانى
س ثرِى يان مندالَبووندا كؤرثةلة تووش بىَ ،نةخؤ ـيى رِةوتـى خـؤى لـة كؤرثةلـةدا
دةثيَوىَ .سثايرؤكيَتة تريثؤنيَما ناسراوةكانىترى نةخؤ يهيَنةر بؤ مرؤظــ بـريت لـة:
تريثؤنيَمــاى كــاراتيؤ ( )T.carateumهؤكــارى نةخؤ ــيى ثينتــا( ،)Pintaتريثؤنيَمــاى
ثيَرتيَنـــؤ( )T.pertenueهؤكــارى نةخؤ ـــى يـــاز( )Yawsكـــة ثيَــ هيَنـــةرى ضــلنكة
ثيَستىيـةكان و تريثؤنيَمـاى ئةنـديَميكؤ ( )T.endemicumهؤكـارى نةخؤ ـى بيَجيَـب
( )Bejelيــان سيويليســى ئةنــديَمي  ،ثيَـ هيَنــةرى ضـلنكى ليــن  ،ثيَســت ،ماســؤلنكة و
ئيَسكد .هةروةها تريثؤنيَماى كؤنيكؤالى( )T.cuniculiكة هؤكارى نةخؤ يى سيَكسـى
لـــة كةرويَشـ ـ دايـــة .ســـثايرؤكيَتة نةخؤ ـــيهيَنـــةرةكان لـــة رِوانطـــةى ثيَكهاتـ ـةى
ديةجينىيةوة زؤر ويَ دةضد هةر بؤيـة كاردانـةوةى بـةرنريى دوواليةنـة لـة بةرامبـةر
نةخؤ ىيةكانى ثينتا ،ياز و سيويليس لة مـرؤظدا دةبينـدرىَ .دةسـت نيشـان كـردن و
جياكردنةوةى سِِؤلؤيى سثايرؤكيَتة نةخؤ يهيَنةرةكان لة مرؤظـدا زؤر ديوارة ،هـةر
بؤية لة رِووى نيشانة كلينيكالنةكانةوة لة يةكؤيان جوىَ دةكةنةوة.
تريثؤنيَمــا غــةيرة نةخؤ ــيهيَنــةرةكان لــة سرو ــتدا نــةىلَ زؤرن .ئــة نرووثــة
تريثؤنيَمايانة بة يَ لة ثالنويَنةى سرو تى ميكرِؤبةكانى نيَـو زار ،كؤئةنـدامى هـةرس،
بـــؤرِىيـــةكانى هةناســـة و ميـــشةرِؤ ثيَــ ديَـــند .ئـــة نرووثـــة ســـثايرؤكيَتة غـــةيرة
نةخؤ ــــيهيَنةرانــــة لةضــــاو ثيَكهاتــ ـةى ديةجينــــىيــــةوة لةنــــةلَ سو ــــىيــــة
نةخؤ يهيَنةرةكاندا ،ديةجينةكةيان ويَ دةضىَ ،بة بة تةواوى وة ئةوان ن .

د .پەرویزی پاکزاد

393

نةخؤشيى سيفيليسيان لة رِوانطةى نيشانة كلينيكالَةكانةوة ،بة سةر
سىَ قؤناغ دابةش كردوة:
يةكةم قؤناغى( )Primaryسيفيليس:
دةورةى اراوةى نةخؤ يى سـيويليس لـةنيَوان  ١٠تـا  ٩٠رِؤي و بـة ـيَوةيةكى
ما ناوةندى  ٢١رِؤية .دواى ئة دةورةية لة ويَنى ضوونةيوورةوةى ميكرِؤبةكة بـؤ
لةش برينيَ دروست دةبىَ كة زياتر تاكة و ثيَى دةلنـيَد ،ـانكرى رِةخ و تونـد( Hard
 .)chancreبرينى ـانكر لـة  ٩٥لـة سـةدى حالنةتـةكاندا لـة دةوروبـةرى كؤئةنـدامى
زاووزىَدا وةديار دةكةوىَ .انكرى ويَنةكانىتر كة بة نشتى لة  ٥لة سةد زياتر نـ
كـة لــة كـؤ  ،لةســةر ليَـو ،زمــان ،ئالنووةكــان ،ثيَلنـوو ،مــةم و نـووكى قام (بــة هــؤى
ضاوليَكردن و ثشكنينى بريد و زيبكـةى سيويليسـى بـة دةسـتى بـةبىَ دةسـتةوانة) و
زؤربةى ويَنةكانىتردا وةديار دةكةون .ئةنةر برينى انكر جارى دووهـةمى ئـالوودة
بوونةوةى نةبىَ ،بىَ ئازارة و ئةسـتوورييةكـةى  ٣تـا  ٢٠ميلـىمـيؤة .دواى ضـوونى
ميكرِؤبى تريثؤنيَماى ثالنيدؤ بؤ نيَو لةش ،لة ماوةى ضةند كات يميَردا لة رِيَطاى خويَد
و لةنوةوة بة تةواوى لةشدا بآلو دةبيَتةوةو ،لة رِؤيى سـيَهةمى دواى وةديـار كـةوتنى
انكر ،لة رِيَطاى خويَنى نةخؤ يى سيويليسىيةوة ،دةنوازريَتةوة .لـة نةخؤ ـانةدا
رِييَنة لةنواوييةكانى نشي بة انكر بة هؤى كؤض كردنى سثايرؤكيَتة تريثؤنيَماكانةوة،
ئاوســان ،نــةورةو تونــد دةبــد ،بــة بــة بــىَ ئــازارن و بــةناو ثــيَيــان دةلنــيَد،
"خيار "( .)Buboبرينة سيويليسىيةكان دواى ية تا ضةند حةوتوو بـؤ خؤيـان ضـا
دةبنةوة .ئةنةرى تووشبوون بةو نةخؤ يية لة ئاكامى جووت بوون لة نةلَ كةسيَكى
تووشبوو بة سيويليس لة قؤناغى يةكـةمى نةخؤ ـييةكـةدا ٣٠ ،تـا  ٥٠لـة سـةدة.
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ينــانى دوونيــانى تــووشبــوو بــة ســيويليس لــة قؤناغــةدا توانــايى نواســتنةوةى
نةخؤ ينةكةيان بؤ كؤرثةلة هةية.
دووهةم قؤناغى ( )Secondaryسيفيليس:
قؤنــاغى دووهــةمى ســيويليس زيــاتر لــة مــاوةى  ٦حــةوتوو تــا  ٦مــانط دواى
ضوونةيوورةوةى ميكرِؤبى تريثؤنيَماى ثالنيـدؤ بـؤ نيَـو لـةش دةسـت ثـىَ دةكـا و و َ
ي
دةضىَ نشي بة ضـةند رِؤي تـاكوو سـالنيَ و تةنانـةت ضـةنديد سـالنيب دريَـاة بكيَشـىَ.
ديارة ئةنةر نةخؤ ييةكة ضارةسةر نـةكرىَ ئـة دةورةيـة  ٢تـا  ٦حـةوتوو دةوامـى
دةبىَ .لة ماوةى دوو سـالنى يةكـةمى نةخؤ ـييةكـةدا ،ويَ دةضـىَ قؤنـاغى دووهـةمى
سيويليسةكة ضـةند جـار بطة ِريَتـةوة .لـة نيشـانةكانى ئـة قؤناغـة لـة نةخؤ ـىيةكـة
ى ئيشـتيايى ،يـاو ،ثـؤىل ئادنؤثـاتى ،سـةر
زيبكةى ثيَسـتى و مؤخـاتى ،مانـدوويى و بـ َ
رِووتانةوة( وةرينى قا لة بة يَ لة سةر و برؤكاندا) و ثةلنة لة مؤخاتى نيَو دة داية.
لة قؤناغةدا ويَ دةضىَ ميكرِؤبى تريثؤنيؤ لة زيانة ثيَستى و مؤخاتىيةكاندا هةبىَ و
لة ئاكامى ثيَوةندى رِاستةوخؤدا ،ئةنةرى نواستنةوةى بؤ كةسانىتر هةية.
دواى كة بوونةوةى نيشانةكانى سـيويليس لـة قؤنـاغى دووهـة دا ،ماوةيـةكى زؤر
دةكيَشىَ تاكوو قؤنـاغى سـيَهةمى نةخؤ ـيى سـيويليس وةديـار بكـةوىَ .بـة قؤناغـة
دةلنيَد ،سيويليسى اراوة( .)Latentلة قؤناغةدا هيض جـؤرة نيشـانةية نابينـدرىَ و
ويَ دةض ـىَ لــة ســالنيَ رِا تــا ضــب ســالَ دريَــاة بكيَشــىَ .هــةر ضــةند لــة قؤناغــةدا،
نةخؤ ييةكة لة ثيَوةندى رِاستةوخؤدا نانوازريَتةوة ،بة لة ضوار سالنى يةكةمى ئة
نةخؤ ىيةدا ،ويَ دةضىَ نةخؤ ييةكة لة رِيَطاى سيَكسةوة بطوازريَتةوة .هةروةها لة
ماوةى ئة دةورةدا ،ضلن لة دايكةوة بؤ كؤرثةلةش دةنوازريَتةوة .لة قؤناغةدا ،ويَ
دةضىَ تاقميَ لة نةخؤ ةكان هةر لة خؤوة ضا وةبد.
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سيَهةم قؤناغى ( )Teriary or late latentسيفيليس:
قؤنــاغى س ـيَهةمى ســيويليس نشيكــةى دوو تــا ســى ســالَ دواى ضــوونة يوورةوةى
ميكرِؤبةكة بؤ لةش وةديار دةكةوىَ و تةنيا لة ية لة سيَى نةخؤ ة تووشبووةكان بة
سيويليس دةبيندرىَ .لةنيَو ئةو نةخؤ انةى كة دةضـنة قؤنـاغى سـيَهةمةوة ،نشيكـةى
 ٢٠لةسةديان توو ـى زيانـة دةمـاريىيـةكانى سيويليسـى( ٣٠ ،)Neurosyphilisلـة
سةد توو ى زيانة "قلبى ــ عروقى"يةكانى سيويليسـى( )Cardiovascular syphilisو
 ٥٠لةسةديشيان توو ى تؤمؤرِ كة ثيَى دةلنيَد نؤما( ،)Gummaدةبد .لة تاقميَـ لـة
نةخؤ ةكانيبدا ويَ دةضىَ ضةند جؤر زيان ثيَكـةوة ببينـدريَ .ويَ دةضـىَ زيانـةكانى
نؤمـا لـة ئاكـامى كاردانـةوة بـةرنرييـةكانى خانـةيى( )Cell mediated reactionsبـة
نيسبةت ميكرِؤبةوة بـىَ و ويَ دةضـىَ لـة ـويَنة جياجياكـانى لـةش بـؤ ويَنـة ميَشـ ،
جةرط ،ئيَس و ثيَستدا دةركةوىَ .ئة "نؤما"يانة لة ثيَستدا بـة ـيَوةى تـا يـان
ضةند دانةيى دةبينـدريَد و ـيَوةى دريَاخايـةن و هةلنوة ـيَنةرةوةى ـانةيان هةيـة.
سةرةرِاى ئـة زيانانـة ويَ دةضـىَ ببيَتـة هـؤى ئيوليجـى ،ـيَتى ،كـويَرى يـان مردنـى
نةخؤ ــةكة .ديــارة ســثايرؤكيَتة تريثؤنيَماكــان لــة زيانـةكانى نؤمــادا نابينــدريَد .لــة
قؤناغةدا ،نةخؤ ى تة ةنةسيَد نيـة ،بـة لـة دايكـةوة بـؤ كؤرثةلـة دةنوازريَتـةوة.
قؤناغــة جؤراوجــؤرة كلينيكالنــةكانى نةخؤ ـيى ســيويليس لــة ضــةمةرةى يمــارة – ١
١٤دا نيشان دراوة.
جيَى وةبِهيَنانةوةيـة كـة لـة سيويليسـى زنمـاكىدا ،قؤنـاغى يةكـةمى سـيويليس
نابينــدرىَ ،بــة قؤناغــةكانى ديكــةى نةخؤ ــىيةكــة رِةوتــى خؤيــان لــة كؤرثةكــةدا
دةثيَون .ضونكة لة نةخؤ ى سـيويليسدا ديةتـةن بـة ديى تريثؤنيَمـاى ثالنيـدؤ سـاز
دةب ـىَ ،بــة هــيض جــؤرة ثــاريَشراويىيــةكى س ـِِؤمى يــان هؤمــؤرِالَ( )Humoralيــان
ثاريَشراويى خانةيى( )Cellularنابيندرىَ و ويَ دةضـىَ مرؤظةكـة ضـةنديد جـار توو ـى
ئة نةخؤ ىية بىَ .دةرمانى هةلنبايَردراو بؤ ضارةسةرى سيويليس ،ثيَنـىسـيلينة كـة
زؤر كاريطةرة ،بة زيانةكانى انةيى سيويليس نؤيةن ناكريَنةوة .زؤر جار  ١٢كات
يميَـــر دواى ليَـــدانى ثيَنـــىســـيل لـــة نةخؤ ـــةكة ،كاردانـــةوةى "جـــاريب ـــــ
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هيَركسهامييَر"( )Jarisch-Herxheimer reactionثيَ دىَ .ئة كاردانةوانة بريت لـة:
ياوى كاتى ،توندتركردنى زيانةكانى سيويليسـى ،هـةوكردنى ـويَنكارى يـان زؤر جـار
نشتى ،كة لة ئاكـامى ئـازادبوونى رِيَاةيـةكى زؤر لـة ديةجينـةكان و يةهـراوى بـوونى
ميكرِؤبة كويراو و يبؤوةكانى تريثؤنيؤ بؤ سوورِانى خويَد رِوو دةدةن.

ضةمةرةى  ١ـــ  :١٤قؤناغة جؤراوجؤرة كلينيكالنةكانى نةخؤ يى سيويليس.

تاقيكاريية سيَرِؤلؤذىيةكان بؤ ديارى كردنى نةخؤشيى سيفيليس
كاردانةوةى بةرنريى سِِؤمى( )Humoral immunityلة سـيويليسدا دةبيَتـة هـؤى
وةدياركةوتنى سىَ جؤرة ديةتةن لة سِِؤمى نةخؤ ةكةدا:
 :١ديةتةنى ناتايبةتى بة ناوى رِيَئاييَنى سيويليسى(.)Syphilitic reaginic antibody
 :٢ديةتةنى ناتايبةتى ديى ميكرِؤبةكانى نرووثى تريثؤنيَما(.)Group treponemal antibody

 :٣ديةتةنى تايبةتى ديى تريثؤنيَماى ثالنيدؤ (.)Specific treponemal antibody
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 : ١دذةتةنى ناتايبةتى بة ناوى رِيَئاذيَنى سيفيليسى:
لــة نةخؤ ــة تــووشبووةكــان بــة ســيويليس ،جــؤرة ديةتــةن َي دروســت دةبـىَ كــة
دةتــوانىَ بــة ـيَوةيةكى ناتايبــةتى بــة فؤســوؤليثيدةكانى زؤر َيـ لــة ــانةكانى وة
كــارديؤليث ()Cardiolipinى دلنــى مانطــاوة بلكـىَ .بــة ديةتةنـة بــةناو ثيَــى دةلنـيَد،
ديةتـــــةنى رِيَئـــــاييَنى سيويليســـــى ،دية ليثؤئيـــــدالَ( )Antilipoidalو ديةتـــــةنى
واسيَرمةن( )Wassermanو ،لة نرووثةكانى  IgMو هيَنـديَ جـار لـة IgGيـة .تاقميَـ
لةسةر ئةو باوةرِةن كة رِيَئاييَد لة رِاستىدا جؤرة ئوتوو ئةنتى بادييةكة بـة ديى ئـةو
ضــةورييانــةى كــة لــة ئاكــامى زيان ـة ــانةيىيــةكان ،لــة نةخؤ ــة جؤراوجؤرةكــانى
سيســتمي دا دروســت دةبــد .ديةتــةنى رِيَئــاييَد لــة ســيويليسدا ،هــيض هاو ــيَوةو
ثيَوةنــديىيــةكى لــة نــةلَ ديةتــةنى رِيَئــاييَد لــة نةخؤ ــىيــة ئــاليَريييــة فــةورى و
ئانافيالكسىيةكاندا نية(بطةرِيَنةوة بؤ سةر باسى ديةتةن) .ويَ دةضـىَ ئـة ديةتةنـة
بة ديى ثةردةى ميتؤكؤندرياى خانةكان بىَ و لـة ئاكـامى زيـان نةيانـدنى ميكـرِؤب بـة
انةكان ،سيستمى بةرنريى لةش ىيان بكاتةوة .كةوابوو جيَطاى سةرسوورِمان نية
كة ديةتةنى رِيَئاييَد لة نةخؤ ىيةكانى ديكةى غةيرة تريثؤنيَمـاشدا ئةنـةرى وةديـار
كةوتنى هةبىَ .تاقي كردنةوة سيَرِؤلؤيييةكان بؤ دةست نيشان كردنى رِيَئاييَد زؤرن و
ثىَيان دةلنيَد ،تاقي كردنةوةكانى نرووثى نةخؤ ىيـة غـةيرة تريثؤنيَماكـان .زؤربـةى
ئـــة نرووثـــة تاقيكـــارييانـــة لةســـةر بناغـــةى كاردانـــةوة فلؤكؤالســـيؤنةكاند وة
تاقيكـارييـةكانى ،Venereal Disease Research Laboratory(VDRL) ،Rapid Plasma Reagin
 Automated Reagin Test(ART) ،(RPR) Card ،Hinton ،Mazzini ،Kline ،Kahnو  ...هتــد ،كــة
لـــــةنيَو ئـــــةواندا  VDRLو  RPRوة تيَســـــتى "غربـــــاىل"( ،)Screeningلـــــة
تاقيكــارييــةكانىتــر بــاوترن .قــازاجنى تاقيكــارى  RPRلةضــاو VDRLدا ئةوةيــة كــة
يةكة  ،سِِؤمى نةخؤ ةكة ثيَويستى بـة نـةرما بـؤ ناضـاال كردنـى كؤمثلمـان نيـة و
دووهة  ،ثيَويست بة مايكرِؤسكؤثى نوورى ناكا و ،دةكرىَ ئاكامةكان بة ضـاوى غـةيرة
تةياريشةوة ببيند .نرووثيَكىتر لة تاقيكارييةكان بؤ دةسـت نيشـان كردنـى رِيَئـاييَد
لةســةر بناغــةى كاردانــةوةكانى تةواوكــةرى ثايــةدارن وة رِيَئــاييَنى واس ـيَرمةن .بــة

398

بنةما و ليَكدانةوةى تاقيكارىية سيَرِؤلؤجىيةكان

يَوةيةكى نشتيى تاقيكارييـة سـيَرِؤلؤيييـةكان بـؤ ثـةجيؤرى رِيَئـاييَد نـة تـةنيا لـة
نةخؤ يى سيويليسدا ئةريَنى دةردةضد ،بةلنكوو بة ثيَـى رِاثؤرِتـة جؤراوجؤرةكـان لـة
نةخؤ ييةكانىترى غةيرة تريثؤنيَماش ويَ دةضىَ بة يَوةيةكى نارِاسـت ئـةريَنى بـىَ
كة بةناو ثىَيان دةلنيَد ،ثؤزيَتيظى نارِاسـتى بيؤلـؤييكى(.)Biological False Positive
ثؤزيَتيظة نارِاستة بيؤلؤييكةكان جياواز لة بوارى دؤزينةوةى مرؤظة نوماناوىيةكان بـة
سيويليس بايةخيَكىترى نية.

ثؤزيَتيظة نارِاستة بيؤلؤذيكةكان بة شيَوةيةكى قةراردادى دابةشيان
كردوونة سةر دوو طرووث:
ئةلف) كتوثرِ يان كاتى:
ئةو نةخؤ ى و حالنةتانةى كة ديةتةنى رِيَئاييَد بؤ ماوةيـةكى كـورت و ديـاري كـراو
لــةواندا دةبيَتــة ئــةريَنى .لــة ويَنــةى ئــة حالنةتانــة دةكــرىَ حالنــةتى يــاو بــة هؤكــارة
جؤراوجؤرةكانى وة ضلنكة ياودارةكان ،واكسيناسـيؤن ،نةخؤ ـيى ئاولنـة ،سـ ثـرِى،
بةكاربردنى دةرمانةكانى بيَهؤ ى و خويَنى ثةتكة ناوكى كؤرثةلة ناوبةريد.
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خشتةى  ١ـــ  :١٤ئةو حالنةتا نةى كة تاقيكارى ديارى كردنى ديةتةنى رِيَئاييَنى سيويليسى ،دةبيَتة ئةريَنى نارِاستى بيؤلؤييكى و
دةرسةدةكانيشيان.
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ب) دريَاخايةن:
ئةو نةخؤ ىيانةى كة زياتر لة ةش مانط تاقيكارييةكاني دةست نيشـان كردنـى
رِيَئاييَد لةواندا بة ثؤزيَتيظى دةميَنيَتـةوة .ئـة حالنةتانـة لـة ينـاندا زيـاتر لـة ثيـاوان
بينــدراوةو نــةىلَ جــار لــة نةخؤ ــييــة خؤبــةرنرييــةكان ،نةخؤ ــىيــة ضــلنكىيــة
دريَاخايةنــــةكان و ـــيَرثةجنةكاندا ئــــةريَنى دةردةضـــىَ .بــــؤ ويَنــــة ويَ دةضـــىَ
تاقيكاري يـةكانى دةسـت نيشـان كردنـى ديةتـةنى ِريَئـاييَنى سيويليسـى لـة نةخؤ ـة
تووشبووةكان بة "لوثوس اريتماتوز سيستمي "(،)Systemic lupus erythematosus
كـــــة خـــــويَنى هيَمؤاليتيـــــ ( ،)Haemolytic anaemiaهـــــةوكردنى رِييَنـــــى
ملةقؤرتـة( ،)Thyroiditisتـاى رِؤمـاتيشمى( )Rheumatic feverو ئارِتريـت رِؤماتؤئيـد
( ،)Rheumatoid arthritisثؤزيَتي بد .تةنانـةت نـةىلَ جـار بـةر لـة وةديـار كـةوتنى
نيشانة كلينيكالنةكان لة نةخؤ ييـة خؤبـةرنرييـةكاندا ،ئـة نرووثـة تاقيكـارييانـة
ثــؤزيَتي دةردةضــد .ويَ دةضــىَ لــةو نةخؤ ــىيانــةى خــوارةوةشدا بــة ــيَوةي
دريَاخايةن ،ديةتةنى رِيَئاييَنى سيويليسى ثؤزيَتي بـىَ ،نةخؤ ـىيـةكانى "كـالين ـــ
عروقى"( ،)Collagen-vascular diseasesساركؤئيدؤز( ،)Sarcoidosisثيَرى ئارِتريتى
نــؤدوزا( ،)Periarteritis nodosaنــوىل بــة تايبــةت فــؤرِمى تيؤبةركؤلؤئيــديىيةكــةى،
نؤبـــةتىَ ،ئازارةباريكـــة ،مؤعتادةكـــان ،ـ ـيَرثةجنةكان وة هووضـــك (،)Hodgkin
هةروةها ثينتا( )Pintaو ياز( .)Yawsخالنيَكى جيَى سةرن ئةوةية كة نشيكةى  ٨٢لـة
سةد ى ئةو نةخؤ انةى كـة بـة ـيَوةى دريَاخايـةن ثـؤزيَتيظى نارِاسـتى بيؤلـؤييك ،
زؤربــةى نؤرِانكــارييــةكانى ديكــةش لــة س ـِِؤمةكةياندا دةبينــدرىَ .بــؤ ويَنــة ئــة
نؤرِانكاري يانة بريت لة :بةرزبوونـةوةى رِادةى نيشـتنى خرِؤكـة سـوورةكانى خـويَد،
ضوونةســةرى نلؤبــؤلينى س ـِِؤ و نؤرِانكــارى بــارودؤخى سرو ــتى ئ ـةليكؤِؤفؤرزى
سِِؤ  .وةبِديَنينةوة كة زؤر بة كةمى لة مرؤظة ساغةكاندا ،تاقيكارييةكانى دةست
نيشان كردنى ديةتةنى رِيَئاييَنى سيويليسىيةكةيان ثؤزيَتي دةبىَ .لة خشتةى يمارة
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( ١ــ )١٤دا ،ئةو نةخؤ ىيانةى كة ويَ دةضىَ ديةتةنى رِيَئاييَد ،ثـؤزيَتيظى نارِاسـتى
بيؤلؤييكى( )BFPدةرضىَ و دةرسةدى ئة حالنةتانة دةبيند.
تاقيكاريية سيَرِؤلؤيييـةكان بـؤ دةسـت نيشـان كردنـى رِيَئـاييَنى سيويليسـى وة
تاقيكاريي سةرةتايى ،بؤ دؤزينةوةى حالنةتة نوماناوىيةكانى نةخؤ يى سيويليس زؤر
بــة قــازاجند .ئةنــةر لــة كةسـيَ دا ئــة نرووثــة تاقيكــارييانــة لــة ضــةنديد كـةرِةتدا
نيَطةتي بىَ ،بايةخيَكى زؤرى هةية و ئالوودة بة نةخؤ يى سيويليس نةبووة .ئةنـةر
ديةتــةنى رِيَئــاييَنى سيويليســى ســِِؤمى كةســيَ ثــؤزيَتي بــىَ ،دةبــىَ بــة ــويَد
هؤكارةكةىدا بطةرِيَى.
 :١دذةتةنى ناتايبةتى دذى ميكرِؤبةكانى طرووثى تريثؤنيَما:
سةرةرِاى وةديار كةوتنى ديةتةنى رِيَئاييَد لة سِِؤمى نةخؤ ة تووشبووةكـان بـة
سيويليس ،ديةتةنيَكىتر زياتر لة نرووثى  IgGلة سِِؤمى ئة نةخؤ انةدا ساز دةبىَ
كة ناويان ناوة ديةتةنى نرووثى تريثؤنيَما .لة رِاستىدا ئة ديةتةنة بة ديى ديةتةنـة
هاوبة ــــةكانى نيَــــوان ميكرِؤبــــى تريثؤنيَمــــاى ثالنيــــدؤ و تريثؤنيَمــــا غــــةيرة
نةخؤ يهيَنةرةكانة .لة ويَنـةى تريثؤنيَماكـانى سـاثرِؤفيت و غـةيرة نةخؤ ـيهيَنـةر،
سو ـــى رِايتيَـــر()Reiterة كـــة دةكـــرىَ لـــة ــويَنة دةســـتكردةكانى هـــةلنطرى ١٣
تر ةئامينة لة تاقيطةدا بايَندرىَ.
تاقيكاري ية كة بؤ دةست نيشان كردنى ديةتةنى نرووثى تريثؤنيَمـا لـة تاقيطـةدا
ئةجنا دةدرىَ ،ثيَـى دةلنـيَد ،تاقيكـارى كـؤلنميَر( )Kolmerيـان تةواوكـةرى ثايـةدارى
ثرِؤتينـى رِايتيَـر( )Reiter Protein Complement-Fixation testيـان  .RPCFTلـة
تاقيكارييةدا لة سو ى رِايتيَر وة ديةج كةلن وةردةنِىَ .ئة تاقيكارييةش بـؤ
دةست نيشان كردنى نةخؤ يى سيويليسى تايبةتى نية و لة كـاتى ثـؤزيَتي بـووندا،
ناكرىَ بة دلننيايىيةوة بة هؤكارى تووشبوون بة نةخؤ ـيى سيويليسـى دانيَـي ،بـة
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نيَطةتي بوونةكةى بايةخيَكى زؤرى هةية .تاقيكارى تةواوكةرى ثايةدارى كـؤلنميَر ،لـة
ية لةسةدى مرؤظة سرو تىيةكاندا ثؤزيَتظة.
 : ٢دذةتةنى تايبةتى دذى تريثؤنيَماى ثالَيدؤم:
ئة ديةتةنة تةنيا بة ديى ميكرِؤبى تريثؤنيَماى ثالنيدؤمة كة لـة سـِِؤمى نةخؤ ـة
تــووشبووةكــان بــة ســيويليسدا دةبينــدرىَ و زيــاتر لــة نرووثــى IgGيــة .سو ــى
تريثؤنيَماى ثالنيدؤميَ كة بؤ دةست نيشـان كردنـى ديةتـةنى تايبـةتى تريثؤنيَمـا وة
ديةج كةلنكى ىلَ وةردةنِىَ ،سو ى نيكؤلنس()Nicholsى ثىَدةلنيَد .لة ويَنةى ئـةو
تاقيكارييانةى كة بـؤ تويَاينـةوةو ثـةجيؤرى ديةتـةنى تايبـةتيى تريثؤنيَمـا ئـةجنامى
دةدةن ،دةكـــرىَ تاقيكـــارى نيَلنســـؤن و مـــاييَر( )Nelson-Mayerيـــان تاقيكـــارى
) Treponema pallidum – immobilization test (TPIواتـة ئـةو تاقيكـارىيـةى
كة تريثؤنيَماى ثالنيدؤمى ثىَ رِادةنرن و لة جوولنـةى دةخـةن ،نـاو بـةريد كـة كـؤنؤيد
يَوازى لة سالنى ١٣٢٨ىهةتاوييةوةية و تةنيا لةو ناوةندانةدا ئةجنامى دةدةن كـة
دةتواند ميكرِؤبى تريثؤنيَماى ثالنيدؤ لة نونى كةرويَش دا هةلنطرن .لة تاقيكارييةدا،
ميكرِؤبـــى زينـــدووى تريثؤنيَمـــاى ثالنيـــدؤ دةخةنـــة نشيـــ ســـِِؤمى نـــةخؤش و
كؤمثلمانةكةى .ئةنةر سِِؤمى نـةخؤش هـةلنطرى ديةتـةنى تايبـةتى ديى تريثؤنيَمـاى
هــةبىَ ،لــة نشي ـ كؤمثلمــاندا دةبيَتــة هــؤى نةجوو نــةوةى ميكرِؤبةكــة كــة لــة ييَــر
ميكرِؤســكؤثى ا ــة تاري ـ دا تــاوتوىَ دةكــرىَ .بــؤ يةكــة جــار لــة ســالنى 1341ى
هةتاوىدا دوكتور غو رِةزا نةزةرى لة ثيَشـرِةوانى لقـى سـيَرِؤلؤيى و ئيمؤنؤلـؤيى لـة
ئيَراندا ،تاقيكارى  TPIلة تاقيطاى نرووثى ميكـرِؤب ناسـى و بـةرنريىناسـى كؤليَـاى
زانكؤى علومى ثشيشكى تاران عةمةىل كردو تاكوو ضةنديد سالَ ئـة تاقيكـارييـة وة
تةنيا سةرضاوةى دةست نيشان كردنى يـةكجارةكى نةخؤ ـيى سـيويليس لـة ئيَـران و
ئاستى و تانى ناوضة و باكوورى ئةفريقا دةيميَردرا .ئةمرِؤكة تاقيكـارى  TPIبـة هـؤى
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نِونرفتةكانى هةلنطرتنى سو ى نيكـؤلنس و دريَـابوونى مـاوةى ئةجنامدانةكـةى ،بـاو
نية .تاقيكارييـةكانىتـر كـة بـؤ دةسـت نيشـان كردنـى ديةتـةنى تايبـةتى تريثؤنيَمـا
ئـةجنا دةدريَـد بـريت لـةFluorescent treponemal ،Microhemagglutination assay :
) T.pallidum immune adherence ،antibody – absorption (FTA-ABSو ELISAن .نـابىَ
تاقيكاري يةكانى دةست نيشان كردنـى ديةتـةنى تايبـةتيى تريثؤنيَمـا وة تاقيكـاريي
"غرباىل"( )Screeningئةجنا بدريَ ،ضونكة نشيكةى  ٠/٣تـا  ١لةسـةدى مرؤظـةكانى
كؤمةلنطا ويَ دةضىَ بة يَوةيةكى تيَثةرِ و كاتى و مرؤظة بةتةمةنة نةخؤ ـةكانيب بـة
هؤى ناديار بوونى ئة ديةتةنةوة ،لة خويَنةكةياندا ثؤزيَتي دةرضىَ.
لةنيَو ئةو تاقيكارييانةى سةرةوةدا ،تاقيكارى  FTA-ABSلة تاقيكـارييـةكانىتـر
باوترة .لة هيَنديَ حالنةتدا رِاثؤرِت دراوة كـة لـة نةخؤ ـىيـةكانى ئوتـوو ئيميـؤن بـة
تايبةت "لوثوس اريتماتوز"ى جؤرى سيستمي  ،ديسكؤئيد يان لة ئاكامى دةرمانةوة،
ويَ دةضــىَ تاقيكــارى  FTA-ABSبــة ــيَوةيةكى نارِاســت ثــؤزيَتي دةرضــىَ .لــة
اليةكىترةوة ،ديةتةنى تايبةتى تريثؤنيَما لة نةخؤ ييةكانى ديكةى تريثؤنيَمـاى وة
ياز( ،)yawsثينتـا( )pintaو بيَجـب()Bejalيـب بـة هـؤى ويَـ ضـوونى ديةجينـىيـةوة
لةنةلَ تريثؤنيَماى ثالنيدؤ دا ثؤزيَتي دةرضد.

ض تاقيكاريية بؤ دةست نيشان كردنى نةخؤ يى سيويليس لة قؤناغة
جؤراوجؤرةكانى نةخؤ ىيةكةدا ،هةلنبايَريد؟
دةست نيشان كردنى يةكةم قؤناغى سيفيليسى:
با ــؤيد ،خيَراتــريد ،دلننيــاتريد ،هــةرزانؤيد و ســاكارتريد رِيَطــاى ديــاري كردنــى
نةخؤ ــيى ســيويليس لــة قؤنــاغى يةكــةمى نةخؤ ــينةكةدا ،هــةلنطرتنى رِاســتةوخؤى
منوونة لة دةردراوةكانى انكر و ثةيداكردنى سـثايرؤكيَتة تريثؤنيَماكـانى ثالنيـدؤ لـة
دةردراوةكان داية كة دةكرىَ بـة رِاحـةتى ئـة كـارة لـة تاقيطـة يـان عيـادة بـة هـؤى
ميكرِؤسكؤثى ا ـة تاريكـةوة( )Darkfieldئـةجنا بـدرىَ .لـة سـةرةتاى نةخؤ ـيى
ســـيويليسدا كـــة هيَشـــتا ثةرضـــةكردارة سـ ـيَرِؤلؤيييـــةكان نيَطـ ـةتيظد ،هـــةلنطرتنى
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رِاستةوخؤى منوونةكة ،بايةخيَكى زؤرى هةية .ئةمرِؤكة دةكرىَ بـة كـةلن وةرنـرتد لـة
ديةتــةنى مؤنؤكلنؤنــالنى نيشــانةكراو لــة نــةلَ ماددةنــةىل فلؤرســانس( )FITC144ديى
تريثؤنيَماى ثالنيدؤ  ،منوونة نوماناوييةكان بة سيويليس رِاستةوخؤ رِةنط بكريَد و لـة
ييَر ميكرِؤسكؤثى ئيمؤنؤفلؤرسيَنتدا ،ضاو لة سـثايرؤكيَتة تريثؤنيَماكـان بكـةيد .لـة
ـيَوازةدا ئةنــةر لــة ديةتــةنى مؤنؤكلؤنــالَ يــان تــةواو تايبــةتى نيشــانةكراو كــة نل
وةرنِىَ ،بؤ دياري كردنى ميكرِؤبى تريثؤنيَماى ثالنيدؤ تةواو تايبةتىية و بة نيسبةت
ـيَوازى ميكرِؤســكؤثى ا ــة تاريكــةوة لةســةرترة .ـيَوازى كــؤنى رِةنــط كردنــى
تريثؤنيَمـــاى ثالنيـــدؤمى ســـةر ســـاليد بـــة نـــاوى فؤنتانـــا تريبؤنـــديؤ(Fontana-
)Tribondeauية.
لة قؤناغى يةكةمى نةخؤ يى سيويليسدا ،تاقيكارى  FTA-ABSكـةميَ زووتـر لـة
تاقيكارى VDRLدا دةبيَتة ثؤزيَتي  .ئةنـةر رِاسـتةوخؤ تاقيكـارى لـة دةردراوةكـانى
ــانكرةوة مةيســةر نـةبىَ ،بــةر لــة ثــؤزيَتي بــوونى تاقيكــارييــة سـيَرِؤلؤيييــةكانى
سيويليس ،نابىَ دةست بة ثيَدانى دةرمان و ضارةسةرى نةخؤ ـيى نومانـاوى بكـرىَ.
ئةنةر تاقيكاريية سيَرِؤلؤيييةكان لة قؤناغةدا نيَطـةتي بـد ،دةبـىَ ضـةند حـةوتوو
يان دواى مانطيَ تاقيكارييةكة دووثات بكريَتةوة تا ناسينةوةيةكى دروست وةدةست
بىَ .لة هيَنديَ حالنةتدا كة برينيَـ لةسـةر كؤئةنـدامى زاووزىَ دواى كـاريَكى سيَكسـى
وةديار كةوتووةو ئة برينة دواى ماوةية ضا بؤتةوة ،بـة رِييَنـة لـةنواوييـةكانى
دةوروبةريشــى نــةورة بــووبد( ،)Adenopathyبــة بـىَ ديتنــى ســثايرؤكيَتةكان لــة ييَــر
ميكرِؤسكؤثى ا ة تاري دا ،لةنةلَ ثـؤزيَتي بـوونى ديةتـةنى رِيَئـاييَد لـة سـِِؤمى
نةخؤ ةكةدا ،دةكرىَ دةسـت بـة ضارةسـةرى سـيويليس بكـرىَ .دواى وةدياركـةوتنى
انكر لةسةر ثيَست ،نشيكةى  ٣٠لةسـةدى حالنةتـةكان ،دواى حةوتوويـة و نشيكـةى
 ٩٠لةسةديشــيان دواى ســىَ حــةوتوو ،تاقيكــارييــة ســيَرِؤلؤيييــةكانى ســيويليس
FITC = Fluorescein isothiocyanate : 144
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ثؤزيَتي دةبد و تـا ضارةسـةر كردنـى تـةواوى نـةخؤش و نـةىلَ جـاريب تةنانـةت تـا
ماوةيــة دواى ئــةويب هــةروا بــة ثــؤزيَتيظى دةميَنيَتــةوة .كــةمؤ لــة  ١٠لةســةدى
حالنةت ـةكاندا ،كاردانــةوة س ـيَرِؤلؤييي ـةكان لــة رِؤيى ثيَنجــةمى دواى وةدياركــةوتنى
ــانكرةوة ثــؤزيَتي دةبــد .تــيؤى ديةتــةنى رِيَئــاييَد لــة ضــوار حــةوتووى يةكــةمى
نةخؤ ىيةكةدا زؤر بة خيَرايى بةرز دةبيَتةوة ،بة دواتـر تـا نشيـ بـة ـةش مـانط
هةروا دةميَنيَتةوة .نةىلَ جار تاقيكاريية سيَرِؤلؤيييةكانى ديـاري كردنـى رِيَئـاييَد لـة
نةخؤ ةكانى سيويليسىدا بة هـؤى خـواردنى مة ـرووباتى ئـةلكؤىليـةوة ،ويَ دةضـىَ
ضةند رِؤييَ نيَطةتي بد.
دةست نيشان كردنى قؤناغى دووهةمى سيفيليس:
لة قؤناغةدا دةكرىَ بة ئاسثِة كردنى رِييَنة لـةنواوييـة ئاوسـاويىيـةكان يـان لـة
برينة تةرِةكان( )Condylomata lataمنوونة هةلنطرن و بـة هـؤى ميكرِؤسـكؤثى ا ـة
تاريكــةوة ،بــة دواى ســثايرؤكيَتةكانى تريثؤنيــؤ بطــةرِيَد .هــةروةها لــة قؤناغــة لــة
نةخؤ ــييةكــةدا ،نشيكــةى  ٩٩لةســةدى تاقيكــارييــة س ـيَرِؤلؤيييــةكانى ســيويليس
ثؤزيَتي دةردةضد .كةوابوو ئةنةر نةخؤ يَ نيشانة كلينيكالنةكانى سيويليسى هةبىَ
و تاقيكــارى VDRLةكــةى ثــؤزيَتي بـىَ ،نةخؤ ــييةكــةى ديــارى كــراوةو تــةنيا لــة
ى ثيَويسـت بـة
ى ثـؤزيَتيظى نارِاسـت لـة كـارا بـ َ
حالنةتنـةليَكى زؤر كـة كـة ويَ دةضـ َ
تاقيكاريى  FTA-ABSدةكا .يةكيَ لـة تويَـاةرةوةكان ثيَشـنيارى كـردوة كـة ضـاكؤ
واية لة قؤناغى دووهة و سيَهةمى سيويليسدا تاقيكارى ضةندايةتيى VDRLةكةى لة
ـلةى درِكةثــةتكى بـؤ بكــرىَ تــا هـةر جــؤرة ئةنــةريَكى ضـلنكى سيويليســى دةمــاريى
( )Neurosyphilisرِةد بكريَتــةوة .هةنــدىَ جــار ويَ دةض ـىَ بــة هــؤى بةرزبوونــةوةى
رِادةى ديةتةنى سِِؤ لة تاقيكاريية سيَرِؤلؤيييةكانى سيويليسى قؤناغى دووهة دا،
دياردةى ناوضةيى ثرِؤزؤن( )Prozoneرِوو بدا و تاقيكارييةكة بـة ـيَوةيةكى نارِاسـت
نيَطـــةتي دةرضـ ـىَ .ويَ دةضـ ـىَ لـــة تاقيكـــاريى ـــاراوة()Latentدا تاقيكـــارييـــة
جؤراوجؤرةكانى سيَرِؤلؤييكى دياري كردنى سيويليس لةنةلَ يةكؤىدا يةكسان نـةبد،
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بؤ ويَنة VDRLى ثؤزيَتي و تةواوكةرى ثايةدارى كؤلنميَر نيَطةتي يان زؤرجار لةى
درِكةثةت ثؤزيَتي و سِِؤ نيَطةتي بىَ.
خشتةى يمارةى  ٢ـــ  :١٤هةلنسـةنطاندنى دةرسـةدى حالنةتـة ثؤزيَتيظـةكانى تاقيكـارييـة سـيَرِؤلؤيييـة باوةكـان ،لـة
قؤناغة جياجياكانى نةخؤ يى سيويليسىدا
Commolly used serologic tests for syphilis

دةست نيشان كردنى سيَهةم قؤناغى سيفيليس:
تاقيكـارى FTA-

دلننياتريد تاقيكارى سيَرِؤلؤيى لـة قؤناغـة لـة نةخؤ ـييةكـةدا،
ABSة كة دياري كردنى يةكجارةكى نةخؤ يى سيويليس بة هؤى ئة تاقيكـارييـةوة
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دةكــرىَ .ســةرةرِاى ئــةوةش هــةروةكى ئامــايةى ث ـيَ كــرا ضــاكؤ وايــة لــة قؤناغــةدا
تاقيكــارى ضــةندايةتيى  VDRLلــة ــلةى درِكةثــةتكى بــؤ ئــةجنا بـدرىَ .بةداخــةوة
زؤربةى تاقيكاريية سيَرِؤلؤيييةكانى دياري كردنى ديةتةنى رِيَئاييَنى سيويليسى لـة
قؤناغةدا بة ـيَوةيةكى نارِاسـت نيَطـةتي دةردةضـد .خشـتةى يمـارةى  ٢ــــ ،١٤
هةلنسةنطاندنى دةرسةدى حالنةتة ثؤزيَتيظةكانى تاقيكاريية سيَرِؤلؤييية باوةكان ،لـة
قؤناغة جياجياكانى نةخؤ يى سيويليسىدا نيشان دةدات.
تاقيكاريية س َييانةكان بؤ دياري كردنى نةخؤشيى سيفيليس

()Triple test plan

بـــؤ ديـــاري كردنـــى قؤنـــاغى نةخؤ ـــيى ســـيويليس ،با ـــؤة ســـةرةتا حالنةتـــة
نوماناوىيةكانى نةخؤ ىيةكة بة هؤى تاقيكاريى VDRLةوة وناسايى بكرىَ .هـؤى
هةلنبــااردنى ئــة تاقيكــارييــة ،ســاكاربوونى ــيَوازى ئــةجنا دان و هةســتياربوونى
تاقيكــارييةكةيــة كــة جيَطــاى رِةزامةنــدى زؤربــةى تويَاةرةوةكانــة .ئةنــةر تاقيكــارى
VDRLى سِِؤمى كةسيَكى نوماناوى ضةند جار بة مةوداى هـةر دوو حـةوتوو جاريَـ
نيَطةتي بىَ ،بة ئيَوتمالنى زؤر كةسةكة توو ى نةخؤ يى سيويليس نةبووة .لة كـاتى
ثؤزيَتي بوون يان ثؤزيَتي بـوونيَكى الوازى تاقيكـاريى VDRLدا ،دةبـىَ تاقيكـاريى
تةواوكـةرى ثايــةدارى كـؤلنميَرى بــؤ ئـةجنا بـدرىَ .ئـة تاقيكــارييـة زؤر هةســتيارةو
تةقريبةن تايبةتى ية .سـةرةرِاى ئـةوةش تاقيكـاريى كـولنميَر لـة سـةرةتاى نةخؤ ـيى
سيويليس و بةر لة ثؤزيَتي بوونى تاقيكاريية تايبـةتىيـةكانى ديةتـةنى تريثؤنيَمـاى
وة  TPIو  FTA-ABSثؤزيَتي دةردةضىَ .لة اليةكىترةوة لة كؤتـايى قؤناغـةكانى
نةخؤ يى سيويليسدا ،ويَ دةضىَ تاقيكـارييـةكانى  VDRLو كـولنميَر نيَطـةتي بـد،
بة تاقيكاريى تايبةتى ديةتةنى تريثؤنيَماى وة  TPIو  ،FTA-ABSهةر ثـؤزيَتي
مابد .كةوابوو بـة سـةرجندان بـة دةورةى نةخؤ ـيى سـيويليس ،ثيَشـنيارى خشـتةى
يمارةى  ٣ــ  ١٤بؤ دياري كردنى هةنطاو بة هةنطاوى ئة نةخؤ يية لةنةلَ ـيَوازة
سيَرِؤلؤيييةكاندا دةكـرىَ .ئةنـةر تاقيكـارييـة سـيَرِؤلؤيييـةكان لـة نـةلَ بـارودؤخى
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كلينيكالنى نةخؤ يَ يـة نـةبد ،دةبـىَ تاقيكـارييـةكان دواى ماوةيـة دووثـات يـان
سِِؤمى نةخؤ ة نوماناوى يةكـة بـؤ كـؤنؤِؤ َل كـردن بـؤ تاقيطايـةكى ديكـةى بنيَـريد.
هــةروةها دةب ـىَ تاقيط ـةكان بــةردةوا بــة كــةلن وةرنــرتد لــة س ـِِؤمة كؤنؤِؤلنــةكانى
ثــؤزيَتي و نيَطــةتي  ،ـيَوازى كارةكــة ســتاندار و توانــايى( )Activityماددةكــانى
ناسينةوةو مةسرةفى هةميشة كؤنؤِؤلَ بكةن تا لة ضؤنايةتىيةكةيان دلننيا بد.
ئةلف :ليَ دانةوةى ئاكامى نيَطةتيظى تاقيكارييةكانى دياري كردنى ديةتةنى رِيَئاييَنى
سيويليسى:
 :١نةخؤش ئالوودة بة سيويليس نية.
 :٢ئيَستا لة سةرةتاى نةخؤ ى سيويليسـى دايـة و ديةتـةن بـة هـؤى نـش بـوونى
تيؤةكةيةوة بؤ دياري كردن نابىَ.
 :٣لة ئاكامى ضارةسةري سةقةت يان هةر هؤيةكىترى وة مـةى خواردنـةوة ،بـة
يَوةيةكى كاتى تاقيكارييةكة نيَطةتي دةردةضىَ.
 :٤نةخؤش لة قؤناغى سيويليسى اراوة يان ثاسي داية.
 :٥نــةخؤش ئــالوودة بــة سيويليســة ،بــة بــة هــؤى نةخؤ ــىيــة كــة يــان
ناتةواوييةكانى سيستمى بةرنريىيةوة ،توانايى دروست كردنى ديةتةنى نية.
 :٦بة هؤى هةلنةى تاقيطةيى يان بة كار بردنى ديةجينى بةسةرضوو و  ...هتدةوة،
تاقيكارييةكة نيَطةتي دةرضووة.
ب :ليَ دانةوةى ئاكامى ثؤزيَتيظى الوازى تاقيكـاري يـةكانى ديـاري كردنـى ديةتـةنى
رِيَئاييَنى سيويليسى:
 :١ويَ دةضىَ سةرةتاى ضلنكى نةخؤ ى سيويليس بىَ.
 :٢دواى ضارةسةرة.
 :٣ثؤزيَتيظى نارِاستى بيؤلؤييكى بىَ.
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 :٤هةلنةى تاقيطةيى يا بةكاربردنى ديةجينى بةسةرضوو و  ...هتد.
ج :ليَ دانةوةى ئاكامى ثؤزيَتيظى تاقيكارييةكانى دياري كردنـى ديةتـةنى رِيَئـاييَنى
سيويليسى:
 :١ويَ دةضىَ نةخؤش ئـالوودة بـة سـيويليس بـىَ .بـؤ ديـاري كردنـى يـةكجارةكى
دةبىَ هةموو تاقيكارييةكانى خشتةى يمارة  ٣ــ  ١٤ئةجنا بدريَد.
 :٢پۆزيَتيظى نارِاستى بيؤلؤييكى بىَ.
 :٣هةلنةى تاقيطةية.
خشتةى  ٣ــ  :١٤تاقيكاريية سيَيانةكان بؤ دياري كردنى نةخؤ يى سيويليس
Diagram of the triple test plan
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هةلَسةنطاندنى دةرمانى سيفيليس بة هؤى تاقيكاريية سيَرِؤلؤذييةكانةوة:
بة هؤى تاقيكـاريى ضـةندايةتيى VDRLةوة ،دةكـرىَ رِةوتـى دةرمـانى نةخؤ ـيى
سيويليس خبةينة ييَر ضاوةديَرييةوة .بة نةخؤ ة سيويليسىيةكان دةنوترىَ كة دواى
ضارةسةر كردن بؤ ماوةى دوو سالَ ناوە ناوە تاقيكاريى  VDRLبة يَوةي ية لـة
دواى ية ئةجنا بـدةن .تـيؤى تاقيكـاريى  VDRLلـة نةخؤ ـة تـووشبووةكـان بـة
سيويليسى يةكة و دووهة  ،ئةنةر بـة دةرمـان كـردن وة مـى ثـؤزيَتي بداتـةوة بـة
يَوةيةكى نشتيى نشيكةى دوو بةرامبةر لة ماوةى ئةو دوو سالنةدا دادةبةزىَ .بة ثيَـى
وتــةى تاقميَ ـ لــة تويَــاةرةوةكان ،دوو ســالَ دواى ضارةســةر كردنــى رِيَ ـ و ثيَ ـ و
بــةردةوامى ســيويليس لــة قؤنــاغى يةكــة دا ،تاقيكــاريى  VDRLلــة  ٩٧لــة ســةدى
نةخؤ ــةكان و لــة قؤنــاغى دووهــةمى ســيويليس لــة  ٧٦لةســةدى ئــة نةخؤ ــانةدا
نيَطةتي دةردةضىَ .ئةنةر نةخؤ ـيَ ضارةسـةر نـةكرىَ ،نشيكـةى حةوتوويـة دواى
وةديــار كــةوتنى ــانكيَر لةســةر ثيَســتدا ،بــة هــؤى تاقيكــارييــة ســيَرِؤلؤيييــة
هةستيارةكانى وة  ،VDRLدةكرىَ ديةتةنى رِيَئـاييَنى لـة سـِِؤمةكةىدا وةدةسـت
بيَند .لة قؤناغى دووهةمى سيويليسدا ،تيؤى ديةتةنى رِيَئاييَد بةرز دةبيَتةوةو دواتر
لة قؤناغى اراوةى ضـلنكى()Latent phaseدا ،بـة رِوالنـةت دادةبـةزىَ .بـة ـيَوةيةكى
نشتيى هةرضى ضارةسةرى نةخؤ ـيى سـيويليس درةنطـؤ دةسـت ثـىَ بكـرىَ ،كـاتى
نيَطةتي بوونى تاقيكاريية سـيَرِؤلؤيييـةكان دواى ضارةسـةرى تـةواوى نةخؤ ـةكة،
دريَاتر دةبيَتةوة .تاقميَ لةسـةر ئـةو برِوايـةن كـة دواى ضارةسـةر كردنـى كاريطـةرى
سيويليس لـة قؤنـاغى يةكـةمى نةخؤ ـى يةكـة لـة مـاوةى ـةش مـانط و لـة قؤنـاغى
دووهةمى سيويليس لة ماوةى دوو سالَدا ديةتةنى رِيَئاييَد لة سِِؤمةكةىدا ،نيَطةتي
دةبىَ .ئةنةركوو لة قؤناغى اراوةى سيويليسدا يان درةنطؤ ضارةسـةرى سـيويليس
دةست ثىَ بكرىَ  ،تيؤى ديةتـةنى ِريَئـاييَد لـة ماوةيـةكى دريَـاتردا نيَطـةتي دةبـىَ.
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كةوابوو دابةزينى وردة وردةى تيؤى ديةتةنى رِيَئاييَد و ثؤزيَتي بوونى تيؤةكةى بة
ِريَاةيةكى زؤر كة  ،هؤكارى بـةردةوامى ضـلنكى سيويليسـى نيـة ،بـة ئةنـةر تـيؤى
ديةتةنى رِيَئاييَد رِةوتى بةرزبوونةوةى خؤى بثيَوىَ ،بة نيشانةى ضلنكى ئةكتيظة.
هةر ضةند تاقيكارى تةواوكةرى ثايةدارى ثرِؤتينى كـؤلنميَر( ،)RPCFTتايبـةتىتـرة
لةو تاقيكارييانةى كة ديةجينةكةيان كارديؤليثينة ،بة هةستياريى ئة تاقيكاريية
لة قؤناغى يةكةمى سيويليسىدا لةو تاقيكارييانة كةمؤة .هةروةها دواى ضارةسـةرى
قؤناغى يةكةمى سـيويليس ،تاقيكـارى كـؤلنميَر ،درةنطـؤ لـة تاقيكـارييـةكانى ديـارى
كردنى ديةتةنى رِيَئاييَد نيَطـةتي دةردةضـىَ .ئةنـةر نـةخؤش لـة قؤنـاغى ـاراوةى
سيويليس يان قؤناغى سـيَهةمى سـيويليسدا ضارةسـةر بكـرىَ ،تاقيكـارى تةواوكـةرى
ثايةدارى ثرِؤتينى رِايتيَر( )RPCFTلة قؤناغةدا زؤر لةو تاقيكارييانة هةستيارترة كة
ديةجينةكةيان كارديؤليثينة ،بة ثيَويست بة وةبِهيَنانةوةية كـة ئـة مةسـةلة لـة
بابةت تووشبووان بة سيويليسى زنماكىيةوة رِاست دةرناضىَ.
ديةتــةنى تايبــةتي تريثؤنيَمــا لــة كؤتــايى دةورةى قؤنــاغى يةكــةمى ســيويليس لــة
سِِؤ دا وةديار دةكةوىَ .ئة ديةتةنة تةقريبةن لة تةواوى دةورةى قؤناغى دووهةمى
ســيويليس لــة سـِِؤ دا هةيــة و رِيَاةكــةى لــة قؤنــاغى ــاراوةى ســيويليسدا دةناتــة
ئةوثةرِى خؤى .ديةتةنى تايبةتيى تريثؤنيَمـا ويَ دةضـىَ لـة كؤتـايى سـيَهةمى ضـلنكى
سيويليسى لة نةخؤ ة ناظسـالنة تـووشبووةكـان بـة سيويليسـى زنمـاكى لـة سـِِؤ دا
نةبينــدرىَ ،بــة لــة نةخؤ ــةكانى سيويليســى كــة نيشــانةكانى نةخؤ ــىيــان هةيــة،
ببينـــدرىَ .بـــة دواى وةدياركـــةوتنى ديةتـــةنى تريثؤنيَمـــا لـــة سـ ـِِؤمى نةخؤ ـــة
سيويليســىيــةكاندا ،لــة زؤربــةى حالنةتــةكان( نشيكــةى  ٨٦لةســةدى نةخؤ ــةكان)
تةنانةت دواى ضارةسةر كردنى رِيَ و ثيَكيب ئة ديةتةنة تا كؤتايى تةمـةنيان لـةنيَو
سِِؤمةكةياندا هةر دةبينـدرىَ .كـةوابوو بـوونى ئـة ديةتةنـة لـة سـِِؤ دا تـةنيا بـة
نيشانةى بوونى ضلنكيَكى ئةكتي نية ،بةلنكوو بة نيشانةى كورتة ميَاوويـة لـة ضـلنكى
سيويليسيب لة مرؤظةكة داية .ثيَشنيار دةكرىَ كة تةواوى نةخؤ ة تووشبووةكان بـة
سيويليس دواى ضارةسةر كردنيب هان بدةيد بؤ دووبارة نةرِانـةوةو نـويَ كردنـةوةى
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تاقيكاريية ناتريثؤنيَماكانى ديـاري كردنـى رِيَئـاييَد دواى سـىَ مـانط ،ـةش مـانط و
دوازدة مــانط دةســت بــةكار بــد و لــةو نةخؤ ــانةى كــة زيــاتر لــة ســالنيَ دةورةى
تووشبوون بة سيويليسيان بووة دةبىَ ئة تاقيكارييانة تـاكوو بيسـت و ضـوار مـانط
دواى ضارةسةر كردنيب نوىَ بكةنةوة .ئة تاقيكارييانة بة تايبةت لـةو نةخؤ ـانةى
كة بة ديةزيندةكانى جيا لة ثيَنىسيل ضارةسةر كراون ،نـابىَ بـة هـيض جـؤر لـة بـِ
بكريَد .ثيَويست بة وةبِهيَنانةوةية كة ضارةسةر كردنـى دووبـارة لـةو كةسـانةى كـة
تيؤى بةرزى ديةتةنى رِيَئاييَنةكـةيان لـة مـاوةى سـالنيَ دا ضـوار بةرابـةر()Four fold
دانةبةزيوة يـان بةرزبوونـةوةى ضـوار بةرابـةر تـيؤى ديةتـةنى رِيَئاييَنةكـةيان بـة بـىَ
دةستكارى هةروا ماوةتةوة ،دةبىَ لةبةرضاو بطِىَ .تاقميَ لـة تويَـاةرةوةكان رِايـان
نةياندوة كة نشيكةى  ١٠لةسةدى نةخؤ ة سيويليسىيةكان تةنانةت دواى ضارةسـةر
كردنى رِيَ و ثيَ لة قؤناغى يةكة و دووهةمى سيويليسىدا ،ديةتـةنى رِيَئاييَنةكـةيان
دانةبـــةزيوة يـــان نابيَتـــة نيَطـــةتي  .بـــةناو بـــة نرووثـــة نةخؤ ـــانة دةلنـــيَد،
سيَرِؤرِيَسيســتانت( )Seroresistantيــان واس ـيَرمةن( )Wassermanكــة زؤر جــار ئــة
بارودؤخة لة سيويليسى دةماريبدا بيندراوة.

تاقيكاريية سيَرِؤلؤذىيةكان لة سيفيليسى دةمارىدا (:)Neurosyphilis
نشيكــةى  ٢٥لةســةدى نةخؤ ــةكانى سيويليســى لــة كــاتى ضارةســةر نــةكردندا،
كؤئةندامى ناوةندى دةمـارييةكـةيان توو ـى سـيويليس دةبـىَ و ويَ دةضـىَ ضـةنديد
سالَ بةر لة وةدياركةوتنى نيشانة كلينيكالنةكانى سيويليسى دةماري ،تاقيكارييةكانى
ــلةى درِكــة ثــةتكيان ثــؤزيَتي ب ـىَ .تاقميَ ـ لةســةر ئــةو بــاوةرِةن كــة ويَ دةض ـىَ
ديةتةنى رِيَئاييَد لة لةى درِكة ثةت دا ثـؤزيَتي بـىَ ،بـة لـة سـِِؤ دا نيَطـةتي .
با ــؤيد رِيَطــاى ديــاري كردنــى سيويليســى دةمــاري ،تاقيكــاريى  VDRLلــة نــةلَ
تاقيكارييةكانى فؤرِمؤىل يماردنى خرِؤكة سـثىيـةكان و ديـاري كردنـى رِادةى تـةواوى
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ثرِؤتينى لةى درِكة ثةتكة .ديارة ثؤزيَتيظى نارِاستى بيؤلؤييكى كـةمؤ لـة تاقيكـارى
لةى درِكة ثةت دا دةبيندرىَ .لة رِوانطةى تاقميَكـةوة ئةنـةر VDRLى ـلةى درِكـة
ثةتكى نةخؤ يَ ثؤزيَتي و رِادةى تةواوى ثرِؤتينةكة ى زياتر لة  ٤٠ميلـىنـرا لـة
سةد ميلىليؤدا و يمارةى خانة تا ناوكىيةكانى ليموةخانةكةى لة فؤرِمـؤىل يمـاردنى
خرِؤكةسثىيةكاندا زياتر لة  ٤دانة لة هةر ميلىميؤى سىَجـاى ـلةى درِكـة ثـةت دا
بىَ ،بؤ دياري كردنى سيويليسى دةمـاري بةسـة .ئا ـكراية كـة بةرزبوونـةوةى يـةك َي
لةوانة يان ثؤزيَتي بوونى تاقيكاريى  VDRLبة تةنيايى بؤ دياري كردنى بةس نابىَ.
لة نةخؤ ة تووشبووةكان بة ضلنكى  ،HIVئةنةر نيشانة كلينيكالنةكانى نةخؤ ـيى
سيويليسيشى هةبىَ ،بة تاقيكاريية سيَرِؤلؤيييةكانى نيَطةتي بد دةبىَ ئاناتان لة
سيويليسى دةماري بىَ.

سيفيليسى زطماكى
)(Congenital syphilis

سيويليسى زنماكى لة ئاكامى تىَثةرِبوونى سـثايرؤكيَتةكانى تريثؤنيَمـاى ثالنيـدؤمى
خويَنى دايكةوة ،لة رِيَطـاى ويَآلش(جوـت) و دةمـارة خـويَنىيـةكانى ثـةتكى نـاو بـؤ
كؤرثةلة دةنوازريَتةوة .ئةنةر مةوداى تووشبوونى داي بة سيويليس و كاتى س ثـرِى
ليَ نشي بد ئةنةرى ساغ مانةوةى كؤرثةكة زؤر كة دةبىَ ،بـة ئةنـةر لـة كؤتـايى
دةورةى س ثرِييةكةدا توو ى سيويليس بىَ ،بـة ئيَوتمـالنى زؤر كؤرثةكـة سـاغ بـىَ و
ى كؤرثةكة ئـالوودة بـىَ .ئةنـةر دايكةكـة زيـاتر لـة ضـوار سـالنة
زؤر بة كةمى ويَ دةض َ
توو ى سيويليس بووةو تا ئيَستا ضارةسةر نةكراوة ،ويَ دةضىَ كؤرثةكة بة ساغى لة
داي بىَ .ئةنةربيَتوو دايكةكة لة ماوةى هةيدة حةوتووى يةكةمى س ثرِىدا بـة با ـى
ضارةســةر بكــرىَ ،ثيَشــطِى لــة تــووشبــوونى كؤرثةكــة دةنــرىَ ،ضــونكة ويَ دةضـىَ
ميكرِؤبــى تريثؤنيَمــاى ثالنيــدؤ تــا نشيكــةى حــةوتووى نؤزدةيــةمى س ـ ث ـرِى نــاتوانىَ
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لةبةربةستى ويَآل ةوة تيَثةرِىَ .ضارةسةركردنى دايكى تووشبوو بة سيويليس لة هةر
دةورةيةكى س ثرِىدا بايةخدارةو بـة ئيَوتمـالنى زؤر ،دةتـوانىَ كؤرثةكـةش ضارةسـةر
بكا.
بؤ دياري كردنى سيويليسى زنماكى لـةو كؤرثانـةى كـة لـة دايكـانى تـووشبـوو بـة
سيويليس لة داي دةبد ئةنةر عةي و عار و زيانيَ لة كؤرثةكةدا بىَ ساكارتريد رِيَطا،
هــةلنطرتنى كــةميَ لــة ــانةى زيــانديتــوو( )Biopsyو ضــاو لــيَ كردنــى لــة ييَــر
مايكرِؤســـكؤثيَكى ا ـــة تاريـ ـ دايـــة ،بـــة ئةنـــةر زيانيَـ ـ نـــةبوو ثيَشـــنيارى
تاقيكـاريى  VDRLلـة يةكـة مانطـةكاندا دةكـرىَ .لـة سيويليسـى زنمـاكيى درةنـط
نةيشتوودا ،ثاش دوو سالنيب تيؤى VDRLةكةى هـةر لـة خـواريَيـة و تةنانـةت زؤر
جار نيَطةتيظيشة ،كةوابوو با ـؤيد رِيَطـاى ديـاري كردنـى نةخؤ ـييةكـة ،تاقيكـاريى
FTA-ABSية .ئةنةربيَتوو نةخؤ يى سيويليسى لة كؤرثةية دا ئةكتي بىَ ،نشيكـةى
 ٩٠لةسةدى حالنةتة تاقيكاريية سـيَرِؤلؤيييـةكان ثـؤزيَتي دةردةضـد .ئةنـةربيَتوو
تيؤى ديةتةنى رِيَئاييَنى كؤرثةكة يةكسان يان زياتر لة هى دايكى بىَ ،بـؤ سـةملاندنى
دةبىَ تاقيكاريى ضةندايةتى ) FTA-ABS (IgMلة نـةلَ كؤناؤنـةى دية ـــ IgMى بـؤ
ئةجنا بـدرىَ .ئةنـةر ئـة تاقيكـارييـة نيَطـةتي بـوو ،دةبـىَ لـة ضـةنديد كـةرِةتدا
تاقيكاريية سيَرِؤلؤيييةكانى  FTA-ABSو  VDRLبؤ نةرِانى ديةتةنـةكانى رِيَئـاييَد
و تريثؤنيَماكةى دووثات بكريَتةوة .هيَنديَ لة تويَاينةوةكان دةريان خسـتووة كـة زؤر
جـار تاقيكـاريى ) FTA-ABS (IgMبـة ـيَوةيةكى نارِاسـت ثـؤزيَتي يـان نيَطـةتي
دةردةضىَ .ئة مةسـةلةية زيـاتر لـة حالنـةتيَ دا دةبينـدرىَ كـة فاكتـةرى رِؤماتؤئيـدى
نةخؤ ةكةش ثؤزيَتي بىَ(بطةرِيَنةوة بؤ باسى ئارِتريت رِؤماتؤئيـد) .ديـارة لـة نيَـوان
 ٢٠تا  ٤٠لةسةدى ئةو حالنةتانةى كـة نيشـانةكانى نةخؤ ـيى وةدوا دةكـةوىَ ،ئـة
تاقيكارييةش نيَطةتي دةبىَ .سِِؤمى تاقميَ لةو كؤرثة تووشبووانة بة سيويليسـى
زنماكى جياواز لة بوونى ديةتةنى  IgMبة ديى تريثؤنيَماى ثالنيدؤ  ،خاوةنى فاكتةرى
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رِؤماتؤئيــد لــة نرووثــى IgMيشــة .ئــة فاكت ـةرة لــة س ـِِؤمى تاقميَ ـ لــة نةخؤ ــة
تووشبووةكان بة سيويليسيبدا دةبيندرىَ.
زؤر جار لة سـِِؤمى نةخؤ ـةكانى قؤنـاغى سـيَهةمى سيويليسـى و بـة تايبـةت لـة
سِِؤمى نةخؤ ة تووشبووةكان بة سيويليسى زنماكى ،ئوتوو ديةتةنيَكى هيَمؤاليشيد
بة ناوى ديةتةنى دؤنات الند ـتاينيَر ( )Donath-Landsteiner antibodyسـاز دةبـىَ.
ئة ديةتةنة لة نرووثى ئانلؤتينينة ساردةكانة و بؤية ئةنـةر نـةخؤش سـةرماى بـىَ،
خرِؤكة سوورةكانى ى دةبنةوةو لة ئاكامدا دةبيَتة هؤى هاتنةدةرةوةى هيَمؤنلـؤب
لةنيَو ميشةكةىدا .بة دؤخة دةلنيَد ،بوونى هيَمؤنلؤب لةنيَو ميـشدا بـة هـؤى هيَر ـى
ســةرماوة) (Paroxymal cold hemoglobinuriaكــة لــة ئاكــامى كــة خــويَنىيــةكى
هيَمؤاليتيكى تايبةتى()Acquired haemolytic anaemiaيةوة ثيَ دىَ.
ئةنةر دايكةكة زيـاتر لـة سـىَ مـانطى يةكـةمى سـ ثـرِىدا توو ـى سـيويليس بـىَ،
كؤرثةكةى لةبار ناضىَ ،بة ئةنةر لة قؤناغى سيويليسى يةكة و دووهة دا ،دوونيان
بــىَ ،لــة  ٥٠لةســةدياندا دواى ضــوار مــانطى كؤرثةكــةيان لــةبار دةضــىَ يــان بــة
مردوويـــى( )Still birthدةيـــان بـــىَ .ئافرةتيَـــ كـــة لـــة ســـةرةتاكانى دةورةى
اراوة()Latentى سيويليسدا دوونيان بىَ ،نشيكة بة  ١٦لةسةديان كؤرثةكةى مردوو
و نشي بة  ٤٠لةسةديان كؤرثةي ناتةواوى تووشبوو بة سيويليسى زنماكى و نشيكةى
 ٢٠لةسةديشيان كؤرثة بة ساغى لة داي دةبىَ .ئةنةر ئافرةتيَ لة قؤناغى سـيَهةمى
ســيويليسدا دوونيــان بـىَ ٧٠ ،لةســةديان كؤرثـةى ســاغيان دةبـىَ و  ١٠لةســةديان
كؤرثةكةيان بة مردوويى دةبىَ.
نيشانة كلينيكالنةكانى سيويليسى زنماكى بريتىية لـة  ٨٠لةسـةدى حالنةتةكـةيانى
كؤرثةى تووشبوو بة زيانةكانى ضاو وة هةوكردنى رِة يَنة(،)Keratitis enterstitial
نؤرِانكــارى لــة فــؤرِمى ئيَســكةكانى دة و ضــاو و ئةندامــةكان ،كــةرِى ،تيَ ـ ضــوونى
ددانةكان بة يَوةى ددانى هؤضينسؤن ( )Hutchinson’s teethو زيانـةكانى ناوةنـدى
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دةمـارى بـة ـيَوةى نؤمـا  145يـان رِةخبــوونى ـانةكان لـة كؤرثـة تـووشبووةكــةدا
دةبينــدرىَ .ثيَويســت بــة وةبِهيَنانةوةيــة كــة ئيمؤنؤنلؤبــؤلينى  IgMلــة ويَآل ــةوة
تىَثةرِ نابىَ و وةديار كةوتنى  IgMلة سـِِؤمى كؤرثـةدا زيـاتر بـة نيشـانةى ضـلنكيَكى
ئةكتي لة كؤرثةكة داية ،بة IgGى دايكةكة لة ويَآل ةوة تىَثةرِ دةبىَ و بةرةبـةرة
تيؤةكةى لة سِِؤمى كؤرثةى ساغدا لة ئاكامى كردارى تيَ ـكاندنى سرو ـتىيـةوة
دادةبةزىَ و لةنيَو دةضىَ .تاقميَ لة تويَاةرةوان ثيَشنياريان كردوة كة تةواوى كؤرثـة
تــووشبووةكــان بــة سيويليســى زنمــاكى دةب ـىَ بــةر لــة دةســت ث ـىَ كردنــى دةرمــان
تاقيكارى لةسةر لةى درِكة ثةتكيان بكرىَ.
ثيَشــنيار كــراوة كــة تــةواوى ينــانى دوونيــان بــةر لــة منــدالَ بوونةكــةيان و بــةر لــة
دوونيانى ،تاقيكاريى سيَرِؤلؤيى  VDRLيان  RPRئةجنا بدةن و لة كـاتى ثـؤزيَتي
بووندا ،تاقيكاريية تايبـةتىيـةكانى سيويليسـى وة  FTA-ABSزؤر ثيَويسـتة .ئـةو
ينانــةى كــة بــؤ ســيويليس ضارةســةر كــراون دةبـىَ هــةموو مانطيَـ تاقيكــارييــةكانى
سيَرِؤلؤيى بؤ تيؤاسيؤنى ديةتةنى رِيَئاييَد تا كاتى مندالَبـوون بؤيـان ئـةجنا بـدرىَ.
ئةنةر نيشانةية لة بةرزبوونةوةى تيؤى ئة ديةتةنـة لـةواندا سـةري هةلنـدا ،دةبـىَ
دةرمـــانى نـــوىَ بـــةكار بيَـــند و دواى منـــدالَبـــوونيب دةبــىَ وة نةخؤ ـــة غـــةيرة
دوونيانةكان هةلنس و كةوتيان لةنةلَدا بكرىَ.
كاتيَ كـة تاقيكـارييـة سـيَرِؤلؤيييـةكانى ئافرةتيَـ زيـاتر ثـؤزيَتي بـىَ ،خـويَنى
ثةتكى ناوكيشى ثؤزيَتي دةبىَ ،بة نيَطةتي بوونةكةى بـة نيشـانةى سـاغ بـوونى
حةمتى كؤرثةكة نية .ديـارة ئةنـةر ئافرةتيَـ لـة كؤتـايىيـةكانى دةورةى سـ ثـرِىدا
توو ى سيويليس بىَ ،ويَ دةضىَ خويَنى ثةتكى ناوكى كؤرثةكة نيَطةتي بـىَ .ئةنـةر
دايكةكــة توو ــى ســيويليس بــووةو ضارةســةر كــراوة ،بــة خــويَنى ثــةتكى نــاوكى

 : 145نو  :Gummaزيانـةكانى قؤنـاغى سـيَهةمى سـيويليس ،وةرةميَكـى نـةر و ـب كـة لـة قؤنـاغى سـيَهةمى
سيويليسدا دةبيندرىَ .و.
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ثؤزيَتي بىَ ،بة نيشانةى ضلنكى كؤرثةكة نية ،ضونكة ويَ دةضىَ خويَنى ثةتكى نـاو
و خويَنى كؤرثةيـةكى تـازة لـة دايـ بـوو لـة رِوانطـةى تاقيكـارييـة سـيَرِؤلؤيييـةكانى
سيويليســةوة ثــؤزيَتي بــىَ .ئيَســتا ئةنــةر كؤرثةكــة توو ــى سيويليســى زنمــاكى
نةبووبىَ ،بةرةبةرة دواى سىَ مانط تيؤى تاقيكارييةكةى دادةبةزىَ و لة ماوةى  ٨تا
 ١٢مانطدا نيَطةتي دةبىَ ،بة لة كؤرثةى تووشبوو بة سيويليسدا ،بة ثـؤزيَتيظى
دةميَنيتةوة .لـة اليـةكىتـرةوة ئةنـةر رِاسـت بـةر لـة دايـ بـوون توو ـى سيويليسـى
زنماكى بىَ ،تاقيكارييـة سـيَرِؤلؤيييـةكانى خـويَد و ثـةتكى نـاوكى نيَطـةتي دةبـد،
بــة ئــة كؤرثةيــة دواى لــةداي بــوون لــة مــاوةى سـىَ مــانطدا نيشــانةكانى يةكــة
سيويليسى ليَ وةدةردةكةوىَ و تـيؤى سِِؤمةكة ـى بةرةبـةرة ثـؤزيَتي و بـةرزيب
دةبيَتةوة .كةوابوو لة حالنيَ دا كة ئةنةرى سيويليسى زنماكى لة نؤرِىَ بـىَ ،دةبـىَ تـا
ى مــانط ســِِؤمى كؤرثةكــة مانطانــة تاقيكــارى ســ َي ِرؤلؤيى لــة بــوارى
مــاوةى ســ َ
سيويليسىدا بؤ بكرىَ .ئةنةربيَتوو تيؤى ديةتةنى رِيَئـاييَنى كؤرثةكـة لـة هـى دايكـى
بةرزتر بىَ ،بةلنطةيةكى با ة بؤ ئةوةى كة كؤرثةكة توو ى سيويليسى زنماكى بـووة.
ثيَويست بة جةخت لةسةر كردنةوةية كة ئةنةر تيؤى ديةتةنى رِيَئاييَنى كؤرثةكـة لـة
هى دايكى كةمؤ بىَ ،بة نيشانةى ساغ بوونى كؤرثةكة نية و نابىَ.

تاقيكاريى VDRLى سؤِؤمى سةر ساليد
بنةماى تاقيكارييةكة:
سوسثانسيؤنى بافيَرى(رِيَكخةرى) خـويَى كـارديؤليث  ،لسـيت و كؤليَسـؤِؤلَ وة
ديةجينى رِيَئاييَد لة نةلَ سِِؤمى نةخؤ ةكةدا تيَكةلنى دةكةن و لةسـةر ئاييتاتؤريَـ
دةى جوو نليَند .لة كاتى بينينى كاردانةوةى فلؤكؤالسيؤن لـة ييَـر مايكرِؤسـكؤ دا ،بـة
نيشانةى بوونى ديةتةنى رِيَئاييَد لة سِِؤمى نةخؤ ةكة داية.

418

بنةما و ليَكدانةوةى تاقيكارىية سيَرِؤلؤجىيةكان

ماددة و كةرةستة ثيَويستةكان:
 :١ديةج :
ديةجينى  VDRLبريتىية لة  %٠/٠٣كارديؤليث و  %٠/٩كؤليَسؤِؤلَ كـة لـةنيَو
ئــةلكؤىل خــاليسدا ئاويَتــة و نشيــ بــة  %٠/٢١لســيتينى خــاليس بــؤ بردنةســةرى
هةستيارييةكةى زياد دةكرىَ .ئة ديةجينة لة اليةن دامةزراوة جؤراوجؤرةكانةوة بـة
يَوازى ستاندار ساز دةكرىَ و بة يَوةى دةرزيي وو ةيى دةدريَتة بـازارِةوة .ئـة
ديةجينة لة نةرماى نيَو مالَ و لة تاريكىدا هةلنطِىَ و دةبىَ سـةرن بدريَتـة رِيَكـةوتى
بةسةر ضوونةكةى .لة كـاتى بةدياركـةوتنى تانشـ لـة هـةر دةرزييـةكى ديةجـ دا،
دةبىَ بةكار نةيةت و فرِىَ بدرىَ.
 :٢بافيَرى فؤسواتى خويَى :VDRL
ئــة بــافيَرة  %١خــويَ(كلرور ســديم) و
هيَنةرةكانى بافيَرةكة بريت لة:
0.037 gr
0.170 gr
10 gr
0.5 ml
up to 1000 ml

= 6.0 ± 0.1

 PHتيَدايــة .مــاددة ثيَ ـ

)Sodium phosphate anhydrous (ACS) (Na2HPO4
)Potassium Phosphate (ACS) (KH2PO4
)Sodium chloride (ACS) (NaCl
Formaldehyde, neutral, reagent grade
Distilled water

-

هةنديَ جار فؤرِمالندئيدى ئة بافيَرة جيای دەکەنەوەو ليَى الدةبةن .ئة بـافيَرة
لة سةالجةى  ٨ــ  ٢ثلةى سةدىدا هةلنى دةنـرن و ئةنـةر PHةكـةى نـؤرِا ،رِيَكـةوتى
مةسرةف كردنةكةى بةسةرضوو بىَ ،رِةنطةكةى بطؤرِىَ يان تؤ بىَ ،دةبىَ فرِىَ بدرىَ.
دةكرىَ بافيَرى ئيسؤيب كراو لة ثلةى نةرماى نيَـو تاقيطاكـةش هـةلنطرن .ئـة بـافيَرة
زياتر لة نةلَ ديةج دا دةي فرؤ د.
 :٣سِِؤمى فيشيؤلؤيى :%٠/٩
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بــؤ ســازكردنى ئــة سـِِؤمة دةب ـىَ رِادةى ٠/٩ى نــرا NaClى و ـ بكةنــة نيَــو
"ارلد"يَكى  ١٠٠ميلىليؤى و لة نـةلَ ئـاوى دلنـؤثيَنراودا ،رِيَاةكـةى بطةيةننـة ١٠٠
ميلىليؤ.
 :٤ئاييتاتؤرِ(ژەنەر ،بزوێوەر)Agitator :
بة خيَرايى دةورانيَكى كؤنؤِؤلَ كراو واتـة  ١٨٠دةور لـة خولـةكيَ كـة لـة رِاسـتاى
ئاسؤيىدا ،بازنةية بة ئةستوورايى دوو سةنتىميؤ دةور ىلَدا.
 :٥ساليدى بؤ ايىدارى ليَو زةخ كراو:
ئةسـتووريى هـةر بؤ ـايىيـة نشيكـى  ١٤ميلـىمـيؤة .بـة جيَطـاى ئـة سـاليدانة
دةكرىَ بۆشاییگەلێ بة ليَوارى ثارِافينى رِةخ لةسةر ا ةيةكى وو ةيىدا ساز
بكةن .ساليدى وو ةيى لة نةلَ بۆشاییگەلێای نيَوضالَ بؤ ئة كارة لةبار نية.
 :٦وو ــةيةكى رِة ــى بنـ ســاف لــة نــةلَ زاريَكــى تــةنط و ســةر مساتــةيى بــة
قةبارةى  ٣٠ميلىليؤ بؤ دروست كردنى ديةج .
 :٧ثايثيَتى سيَرِؤلؤيى بة ئةندازةكانى  ٠/٥ ،٠/١و  ٥ميلىليؤ.
 :٨سؤرِةنطى ية يان دوو ميلىليؤى لة نةلَ سةرة سـؤرِةنطى 146كـاليو  ١٨كـة
نووكةكةى سافة .ئة سؤرِةنط و نيدلنة دةبىَ ية ميلـىلـيؤى ديةجينةكـة لـة ٦٠
دلنؤ لة نةلَ دوو دلنؤ ئةمالوال واتة كـة و زيـاتر برِيَـان .دةبـىَ لـة كـاتى رِيتنـى
دلنؤثةكاندا سؤرِةنطةكة بة يَوةى ستوونى لةنيَو دةستتاندا بطرن.
 :٩ئينكؤباتيَريَكى  ٥٦ثلةى سةدى.
 :١٠سِِؤمة كؤنؤِؤلنة ثؤزيَتي و نيَطةتيظةكان.
 :١١سِِؤمى نةخؤش:
دةب ـىَ س ـِِؤمى نةخؤ ــةكة ســاف و رِوون ب ـىَ .ئةنــةر زةرِرِاتــى ورد يــان خرِؤكــة
ســوورةكانى تيَــدابوو ،دةب ـىَ بــةر لــة تاقيكــارييةكــة لــة س ـةنؤيويؤي ب ـدرىَ .دةب ـىَ
كؤمثلمانى سِِؤمةكة لة نةرماى  ٥٦ثلةى سةدى ئينكؤباتيَردا بؤ ماوةى  ٣٠خولـة
 Niddle : 146سر سوزن :سةرة سؤرِةنط ،سةرة دةرزى ،نيدلَ ،سةرة سورةن  ،و.
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ثاسي بكرىَ .ئةنةر  ٤كات يميَـر لـة ثاسـي كردنـى سـِِؤمةكة تـىَثـةرِيوة ،دةبـىَ
دووبارة  ١٠خولة بةر لة تاقيكارييةكة ،لة  ٥٦ثلةى سـةدىدا ثاسـي بكريَتـةوة.
دةبىَ ثلةى نةرماى سِِؤمةكة لة كاتى ئةجنا دانى تاقيكارييةكة نشي بة  ٢٣تا ٢٩
ثلةى سةدى بىَ.
 :١٢مايكرِؤسكؤثيَكى ئاسايى كة هاويَنةكةى  ١٠بةرابةر تةكان نةورة بكاتةوة.

شيَوةى سازكردنى سوسثانسيؤنى دذةجني:
 :١بـةر لــة سـازكردنى ديةجـ سـةرةتا دةبـىَ ثلـةى نــةرماى ديةجـ و بــافيَرى
فؤسواتى خويَيةكة بطةيةننة نةرماى  ٢٢تا  ٢٩ثلةى سةدى.
 :٢بة ثايثيَت رِيَاةى  ٠/٤ميلىليؤ(سىسى) لة نِاوةى بافيَرى فؤسواتى خويَكـة
بكةنــة وو ــةيةكى  ٣٠ميلــىلــيؤى تــاريكى ســةر مساتــةيى ،بــة هةلنســوورِاندن و
ئةمبةراوبةركردنى وو ةكة ،بافيَرةكة لة تةواوى بنكـى وو ـةكةدا بـآلو بكةنـةوة.
جوولنــة دةورانــىيةكــة بــة ـيَوةية رِيَ ـ خــرىَ كــة بازنةيــة بــة ليشنــى نشيكــةى ٥
سةنتىميؤ ،سىَ دةور لة ضركةية دا بوِىَ.
 :٣دةرزى ديةجينةكــة بشــكيَند و بــة ثــايثيَتيَكى يــة ميلــىلــيؤى ،رِيَــاةى ٠/٥
ميلىليؤ لة ديةجينى كارديؤليثينةكة هةلنطرن و دلنؤ دلنؤ لـة مـاوةى  ٦ضـركةدا بـة
بافيَرى خويَكةوةى زياد بكةن .نووكى ثايثيَتةكة لة سـيَيةكى سـةرةوةى وو ـةكةدا
بىَ و دةبىَ لة كـاتى رِؤكردنـى دلنؤثـةكانى ديةجينةكـة ،بـة دةسـتةكةىترتـان لةسـةر
ويَنيَكى تةخت وو ةكة بةدةورا جبوولنيَند .نابىَ ئة جوو ندنة ئةوةندة خيَـرا بـىَ
كة نووكى ثايثيَتةكة لة ـلةى نيَـو وو ـةكة بـدرىَ .دوايـ دلنـؤثى ديةجينةكـة بـة
كيَشانةوة لة ثايثيَتى سيَرِؤلؤيييةكةى بيَننةوة دةرىَ.
 :٤بـــة دواى رِيانـــى ديةجينةكـــة ،دة ضـــركةى ديكـــةش بـــة دةورانـــى جوولنـــةى
وو ةكةوة زياد بكةن.
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 :٥دواية رِيَاةى  ٤/١ميلـىلـيؤ نـِاوةى بـافيَرى فؤسـواتى خـوىَ بـة ثـايثيَتى ٥
ميلىليؤى بة سوسثانسيؤنى ديةجينةكةى زياد بكةن.
 :٦سةرى وو ةى ليَودارةكـة بنيَنـةوةو بـؤ مـاوةى دة ضـركة نشيكـةى  ٣٠جـار
وو ةكة بة توندى لة ثةجنةى دةستتانى بدةن.
 :٧دواية وو ةى هةلنطرى سوسثانسيؤنى ديةجينةكة بـؤ مـاةى  ١٠خولـة بـ َ
ى
جوولنة بةر لة بةكارهيَنان لة تاقيطاكةدا داينيَد.
سوسثانسيؤنى VDRLيَ كة بة يَوةية سازكراوة سـةرجة  ٥ميلـىلـيؤة و تـا
 ٢٤كات يميَر دةكرىَ كةلنكى ليَ وةرنرن و دةتواند  ٢٥٠منوونةى سِِؤمى ثىَ تـاقي
بكةنــةوة .دةكــرىَ لــة وو ــةية و لــة يــة كــاتيبدا دوو بةرابــةرى ئــةو رِيَاةيــةى
سةرةوة واتة ،دة ميلـىلـيؤ سوسثانسـيؤنى ديةجـ سـاز بكـةن .ئةنـةر مةسـرةفى
رِؤيانةى ديةج زياتر لة رِيَاةيةية ،دةبىَ لة وو ةنةىل جياجيادا سازى بكةن .بةر
لـة بـةكارهيَنانى سوسثانسـيؤنةكة ،بـة جوولنةيـةكى دةورانـى لةسـةرةخؤ ،وو ــةكة
جبوولنيَننةوة تاكوو ديةجينةكة تيَكةلَ بىَ .هـيض كـات سوسثانسـيؤنى ديةجينةكـة بـة
هؤى تةويمى سورِةنط و نيدلنةوة لة كاتى هيَنان و بردنىدا تيَكةلَ نةكةن ،ضونكة ئـة
كارة لة توانايى ديةجينةكة كة دةكاتـةوة .بـؤ ئـةوةى هةميشـة وة نـةليَكى جيَـى
متمانةتان بة سوسثانسيؤنى ديةجينةكة وةدةست بكةوىَ ،با ؤ واية رِؤيانة سـةرةتا
سوسثانسيؤنى ديةجينةكة دواى بةرهة هيَنانى بة سِِؤمى كؤنؤِؤلنى ثـؤزيَتي تـاقى
بكةنةوةو بة دواى وةدةست هيَنانى وة ميَكى جيَى متمانة ،سِِؤمى نةخؤ ةكان بـة
سوسثانسيؤنى ديةجينة تاقى بكةنةوة.
شيَوازى ضؤنايةتى تاقيكاريى VDRLى سؤِؤمى سةر ساليد:
دةبىَ تاقيكاريى VDRLى سةر ساليد لة نةرماى نيَوان  ٢٣تا  ٢٩ثلةى سـةدىدا
ئةجنا بدرىَ ،ضونكة ئة تاقيكاريية بة نيسبةت ثلةى نةرماوة هةستيارة .لـة ثلـةى
ى و لـة ثلـةى نـةرماى زيـاتردا خيَرايـى
نةرماى نـش دا ،خيَرايـى كاردانةوةكـة دادةبـةز َ
كاردانةوةكة دةضيَتة سةرىَ.

422

بنةما و ليَكدانةوةى تاقيكارىية سيَرِؤلؤجىيةكان

 :١بة ثايثيَتيَ رِيَاةى  ٠/٥ميلىليؤ لـة سـِِؤمى نـةرمادراوى نةخؤ ـةكة بكةنـة
سةر بؤ ايىيةكى ساليدةكة و بة نووكى ثايثيَتةكة لـة تـةواوى بؤ ـايييةكـةدا بـآلوى
بكةنةوة.
 :٢دلنؤثيَ سوسثانسيؤنى ديةج ( ١:٦٠ميلىليؤ) بة سـورِةنط و نيـدلنى كـاليو
 ١٨بة سِِؤمى نيَو بؤ ايىيةكةى زياد بكةن .جوان ليَى وردبنةوة كة نووكى نيدلنةكـة
لة سِِؤمةكة نةدرىَ.
 :٣بــؤ مــاوةى  ٤خولــة ســاليدةكة خبةنــة ســةر ئاييتــاتؤريَكى  ١٨٠دةور لــة
خولــةكيَ دا .نؤ ــةى بازنــةكانى ســةر ســاليدةكة دةب ـىَ ســاغ و تــةواو بــةرز ب ـد تــا
ثيَشطِى لة ثرِي و بآلوبوونى نـِاوةى ديةجـ و ديةتةنةكـة بـةمالوالدا بكـا .ئةنـةر
هةواى تاقيطاكة و بىَ ،بؤ ثيَشطِى لة بةهةلنم بوونى ديةج و ديةتةنةكة با ؤة
كة ساليدةكة لةنيَو قوتوويةكى منداردا بيخةنة سةر ئاييتاتؤرةكة.
 :٤بة دواى قؤناغى سيَهة دا ،دةست بةجىَ ساليدةكة خبةنـة ييَـر مايكرِؤسـكؤ و
بــة نــةورة بينــى  ١٠ئاكامةكــةى خبويَننــةوةو بــة ــيَوةى دةســتوورى خــوارةوة
رِاثؤرِتةكةى بدةنةوة:
ثؤزيَتي :
فلؤكؤالسيؤن لة ييَر مايكرِؤسكؤ دا بة يَوةى نرموولةنـةليَكى( )Clampsنـةورةو
ما ناوةندى دةبيندرىَ و وة مةكةش بةو يَوة ) Reactive (Rبنووسنةوة.
ثؤزيَتيظى الواز:
نرموولةنــةليَكى ناــكةى فلؤكؤالســيؤن دروســت دةب ـىَ و وة مةكــةش بــةو ـيَوة
) Weakly Reactive (WRبنووسنةوة.
خيَرايى كاردانةوةى ثؤزيَتي و ثؤزيَتيظى الواز بة نيشانةكانى ( )١+( ،)±تا ()٤+
نيشانى دةدةن( ويَنةى .)١٤ - ١
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نيَطةتي :
زةرِرِاتــى وردى ــيَوة دةرزى بــة يــة جــؤر ثــرِي و بــآلو بوونــة و هــيض جــؤرة
فلؤكؤالســيؤنيَ نابينــدرىَ .وة مــة نيَطةتيظةكــة بــةو ــيَوة )Non-Reactive (NR
بنووسنةوة.
تىَبينى ية :
هةنديَ جار بة هؤى بـةرزبوونى رِيَـاةى ديةتـةنى "رِيَئـاييَد" ،ديـاردةى ناوضـةيى
ثرِؤزؤن( )Prozoneدروست دةبىَ و لـة ئاكامـدا وة مـى ضـؤنايةتى تاقيكـارييةكـة ويَ
دةضــىَ بــة ــيَوةى نيَطــةتي يــان ثــؤزيَتيظيَكى الواز ببينــدرىَ .دةبــىَ لــة جــؤرة
حالنةتانةدا ضؤنايةتى تاقيكاريى  VDRLئةجنا بدرىَ .ويَ دةضـىَ ديـاردةى ناوضـةيى
لة ية لةسةدى حالنةتةكانى سيويليسى دووهةمدا رِوو بدات.

ويَنةى  ١ـــ  :١٤ويَناكردنى مايكرِؤسكؤثى فلؤكؤالسيؤنى تاقيكارى .V.D.R.L.
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تىَبينى دوو:
دةبىَ رِاست بة رِادةى ( ١:٦٠ )± ٢ميلىليؤ ديةج بة سـِِؤمةكة زيـاد بكـرىَ.
ئةنةر زياتر لة رِيَاة ديةجينة زياد بكرىَ ،خيَرايى كاردانةوةكة كة دةبيَتةوة.
تىَبينى سىَ:
لة هةر تاقيكارييـة دا ،دةبـىَ سـِِؤمة كؤنؤِؤلنـةكانى ثـؤزيَتي  ،ثـؤزيَتيظى الواز و
نيَطــةتيظيب تــاقى بكريَنــةوة تــا دروســتى ديةجينــى بةرهــة هــاتوو ،تةئيــد بكــرىَ.
تىَبينى ضوار:
ئةنــةر زةرِرِاتــى وردى ديةجــ لــة نــةلَ ســِِؤمى كــؤنؤِؤلنى نيَطــةتي لــة ييَــر
مايكرِؤسكؤ دا بة يَوةى ية جؤر و ليَ جيـا نةبينـدريَد ،ويَ دةضـىَ بـة هؤيانـةى
خوارةوة بىَ:
ئةلف) لةدةستدانـى تايبةمتةنـديى ديةجـ بـة هـؤى كـؤن بـوون ،بةسةرضـوونى
رِيَكةوتى مةسرةف يان هةلنطرتنى لة رِووناكايىدا.
ب) سوسثانسيؤنى ديةجينةكة باش ساز نةكراوة.
ج) هةلنةى تةكنيكى يان تاقيطةيىيةكان لة كارا بووبد.
شيَوازى ضةندايةتى تاقيكاريى VDRLى سؤِؤمى سةر ساليد:
بؤ ئةجنا دانى ئة تاقيكاريية ،سةرةتا دةبـىَ سـِِؤمى نةخؤ ـةكة بـة رِيَـاةكانى
 ١:٢الني كة تا  ١:٣٢لةنةلَ سِِؤمى فيشيؤلؤيى  %٠/٩لة تيوبة تاقيكارييـةكاندا
تراو بكريَنةوةو دواية لة نةلَ هةركا لةو تراوانةدا ،بة ثيَـى ـيَوازى ضـؤنايةتيى سـةر
ساليد ،تاقيكارييةكة ئةجنا بـدةن .تراوتـريد تيوبيَـ كـة وة مـى ثـؤزيَتيظى رِوون و
بةرضاو نيشان بدا يـان النـي كـة  ٢+كاردانـةوة نيشـان بـدات ،تـيؤى سـِِؤمةكةية.
رِاثؤرِتى ئاكامى تاقيكاري يةكـة بـة ـيَوةى ثيَاـةوانةى تـراوى سـِِؤمةكة بـة و ـةى
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 Reactiveدةنووسنةوة .بؤ ويَنة ئةنةر لة نةلَ تراوى ١:١٦ى سِِؤمى نةخؤ ةكةدا،
وة مى ثؤزيَتيظى ئا كرا نيشان بدات و لة نةلَ تراوةكانى ديكةدا ثـؤزيَتيظى الواز يـان
نيَطــةتي بــىَ ،ئاكامةكــة بــة ــيَوةى " "VDRL Reactive, titer 16رِاثــؤرِت
دةدريَتــةوة .لــة هيَنــديَ لــة ثةرتووكــةكاندا ،تــيؤى ســِِؤمةكة لــة نــةلَ يةكــةى
رِيَئاييَنةكةدا دةىهيَند.
تىَبينى ية :
هيض جؤرة ثيَوةنديية لـة نيَـوان رِيَـاةى ديةتـةنى رِيَئـاييَنى سـِِؤمى نـةخؤش و
توندى نةخؤ ىيةكةدا نةبيندراوة.
تىَبينى دوو:
ضوار بةرابةر بةرزبوونةوة يان زيـاترى تـيؤى ديةتـةنى رِيَئـاييَنى سـِِؤ  ،ئةنـةرى
نةخؤ يى سيويليسى هةية.
تىَبينى سىَ:
ئةنةر تا ١:٣٢ى تراوةكةدا ،فلؤكؤالسيؤن دريَاةى هةبىَ ،تاقيكارييةكة دووثات و
سِِؤمةكةش بة جؤريَ تراو بكةنةوة تاكوو ئيؤ فلؤكؤالسيؤن نةبيندرىَ .دواية دوايـ
تيؤى ديةتةنى رِيَئاييَنى سِِؤمةكة ديارى بكةن.
ليَكدانةوةى تاقيكارييةكة:
ئةنـــةر تاقيكـــاريى  VDRLثـــؤزيَتي بــىَ و نيشـــانة كلينيكالنـــةكانى نةخؤ ــيى
سيويليسيشى هةبد ،بة نيشـانةى تـووشبـوونى كةسـةكة بـة نةخؤ ـىيةيـة .ئةنـةر
نيشــانة كلينيكالنــةكانى نةخؤ ـيى سيويليس ـى نةبينــدرىَ ،بــة تاقيكــاريى VDRL
ثؤزيَتي بىَ ،ويَ دةضىَ نةخؤ ي سيويليس لة قؤناغى اراوة يان ثؤزيَتيظى نارِاستى
بيؤلؤييكىدا بىَ .رِوون كردنةوةى زياترى ليَ دانةوةو بـةكارهيَنانى تاقيكـاريى VDRL
لة باسى سيويليسدا ،باسى ليَوةكراوة.
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تاقيكاريى VDRLى شلةى درِكة ثةتك
بنةماى تاقيكارييةكة:
سوسثانسيؤنى ديةجينى  VDRLبـة خويَـواوكى  %١٠تـراو و هةسـتيار بكةنـةوةو
دواية بة ديةجينة ديةتةنى رِيَئاييَنى لةى درِكة ثةتكى ثىَ ديارى دةكةن.
كةرةستة و ماددة ثيَويستىيةكان:
هةموو ئةو كةرةسانةى كة بؤ تاقيكارى VDRLى سِِؤمى سةر ساليد ثيَويس بؤ
لةى درِكة ثـةتكيب زؤر ثيَويسـ  .هـةروةها دةبـىَ ئـة كةرةسـتانةى خـوارةوةش
وةدةست بيَند و حازریان باەن:
 :١ساليدى بؤ ايىدارى ليَو زةخ كراو بة ئةستوورايى تةقريبةن  ١٦ميلىميؤ .ئةو
ساليدة وو ةييانةى كة بؤ ايىيةكةيان ناوضالنة ،بؤ تاقيكاريى لةبار ن .
 :٢سؤرِةنط و نيدلنى كاليو  ٢١يان ٢٢ى نوو ساف بة ئةنـدازةى يـة يـان دوو
ميلىليؤ كة ميلىليؤيَكى سةد دلنؤثة.
 :٣منوونةى لةى درِكة ثةتكى نةخؤش:
دةبـىَ ــلةى درِكــة ثــةت بــة دوور لــة هــةر جــؤرة ثــيس بــوون و خرِؤكــة ســوورة
ئا كراكان بىَ .لة كاتى ليَلنىدا ،بةر لة تاقيكارييةكة دةبىَ ـلةى درِكـة ثةتكةكـة لـة
سةنؤيويؤي بدةن و لةيةكى ساف و رِوون بؤ تاقي كردنةوةكة بـةكار بيَـند .نـابىَ بـؤ
لةنيَوبردنى كؤمثلمان ،لةى درِكة ثةتكةكة نةرما ثىَ بدةن.
 :٤سِِؤمة كؤنؤِؤلنةكان:
س ـِِؤمة كؤنؤِؤلنــةكانى نيَطــةتي  ،ثــؤزيَتيظى الواز و ثــؤزيَتي بــؤ تاقيكــارييةكــة
ثيَويس  .دةبىَ بؤ وةدةست هيَنانى ئةو سِِؤمانة ،سِِؤمى ثؤزيَتيظيَ كة النـي كـة
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تيؤةكةى ١:٨٠ية لة نةلَ سِِؤمى فيشيؤلـؤيى %٠/٩دا بـةرِيش تـراو بكريَنـةوةو سـىَ
تيوب كة ثؤزيَتي  ،ثؤزيَتيظى الواز و نيَطةتي بوونـة ،هةلنبـايَرن و لـة ئةندازةنـةليَكى
ناكةدا و لة ٢٠ــ ثلةى سةدىدا بيبةستىَ.
بةر لة ئةجنا دانى تاقيكارييةكة ،سِِؤمةكانى كؤنؤِؤلَ لـة فريشيَرةكـةدا بيانهيَننـة
دةرةوةو توانايىيةكةيان ئةندازة بطرن .ئةنـةر لـة توانـايىيةكـةيان كـة بؤتـةوة ،بـؤ
سِِؤمة كؤنؤِؤلنةكان لةبار ن و دةبىَ سةرلةنوىَ سازيان بكةنةوة.
 :٥خويَواوكى :%١٠
بؤ وةدةست هيَنانى ئة نِاوةية دةبىَ ئةنـدازةى  ١٠نـرا NaClى و ـ بكةنـة
"ارلد "يَكى  ١٠٠ميلىليؤييةوةو لـة نـةلَ ئـاوى دلنـؤثيَنراودا تـا  ١٠٠ميلـىلـيؤى
بطةيةند.
شيَوازى كارةكة:
 :١سةرةتا سوسثانسيؤنى ديةجينى  VDRLوة ئةو يَوازةى كـة ثيَشـووتر بـؤ
تاقيكاري لة نةلَ سِِؤ دا سازتان كرد ،ئامـادة بكـةن .دوايـة ئـة ديةجينـة بـة يـة
ئةندازة لة نةلَ خويَى %١٠دا تراو بكةنةوة تا ديةجينةكة هةستيار و حازر بـىَ .دواى
ئةوة ،ضةند جار وو ةكة ببـشويَند يـان بيسـوورِيَند و دوايـة النـي كـة  ٥خولـة و
ئةوثةرِةكةى  ٢كات يميَر بةر لة بةكارهيَنان ،ئةو وو ةى كـة ديةجينةكـةى تيَدايـة
لة ويَنيَ دا بىَ جوولنة داينيَد.
 :٢رِيَاةى  ٠/٠٥ميلىليؤ لةى درِكة ثةت بكةنة بؤ ايى سـاليديَ و بـة نـووكى
ثايثيَتةكة بة تةواوى بؤ ايىيةكةدا بآلوى بكةنةوة.
 :٣دلنؤثيَ ـ (  ٠/٠١ميلــىلــيؤ) ديةجينــى هةســتياربووى  VDRLبــة ســؤرِةنط و
نيدلنيَ كة ميلىليؤيَكى  ١٠٠دلنؤثة ،بة لةى درِكة ثةتكى نيَو بؤ ـايىيةكـةى زيـاد
بكةن.
 :٤بؤ ماوةى  ٨خولة ساليدةكة لةسةر ئاييتاتؤريَكى بـة خيَرايـى  ١٨٠دةور لـة
خولةكيَ دا بسوورِيَند.

428

بنةما و ليَكدانةوةى تاقيكارىية سيَرِؤلؤجىيةكان

 :٥دةست بةجىَ سـاليدةكة خبةنـة ييَـر مايكرِؤسـكؤثيَ و ئاكـامى رِاثؤرِتةكـة وة
ضؤنايةتى تاقيكارى VDRLى سِِؤ بدةنةوة.
 :٦ئةنــةر ديةتــةنى رِيَئــاييَنى ــلةى درِكــة ثةتكةكــة ثــؤزيَتي بــىَ ،تاقيكــارى
ضةندايةتى ـلةى درِكـة ثـةت لـة نـةلَ تراوةكـانى  ١:٤ ،١:٢تـا  ١:٦٤يـان زيـاتر
ئةجنا بدةن و ئاكامى رِاثؤرِتةكة بة يَوةى ثيَاةوانةى تيؤيَكى كة ثـؤزيَتي بـووة،
بدةنةوة ( بؤ ويَنة  VDRL : Reactive, titer 8ـــ .)CSF
ليَكدانةوةى تاقيكارييةكة:
بة يَوةيةكى نشتى ئةنةر تاقيكارى VDRLى لةى درِكة ثةت ثؤزيَتي بىَ ،بة
نيشانةى سيويليسى دةماريىية .ديارة ثؤزيَتيظى نارِاست زؤر كةمة.
شيَوةى شؤردنى كةل و ثةلة شووشةيىيةكان بؤ تاقيكارى :VDRL
ئة لف :بؤ ؤردنى سؤرِةنط ،نيـد َل و وو ـةى سـةر مساتـةيى بـةرِيش بـة ـ َيوةى
خوارةوة دةست ثيَبكةن:
 )١ؤردن بة ئاوى ئاسايى بةلووعة.
 )٢تةرِ كردن و ؤردن بة نِاوةى خاويَدكةرةوةى وو ة.
 )٣ضةنديد جار ؤردن بة ئاوى ئاسايى.
 )٤ئاو كيَشانيان بة ئاوى ئيسؤيلى بةكار نةهاتوو.
 )٥ئاوكيَشان لة ئةلكؤىل خاليسدا.
 )٦ئاوكيَشان لة ئةسيتؤندا.
 )٧تا كاتيَ بة تةواوى بؤنى ئةسيتؤنةكة لةنيَو دةضـىَ ،كـةل و ثةلـةكان لـة هـةواى
تاقيطاكةدا و بكةنةوة.
 )٨كةل و ثةلةكان لة دؤ بى تاقيطةدا بة دوور لة تة و تؤز هةلنطرن.
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ب :ساليدة بؤ ايى دارةكان بة يَوةى خوارةوة بشؤرن:
 )١ؤردن بة ئاوى ئاسايى بةلووعة.
 )٢ؤردن بة نِاوةى خاويَدكةرةوةى وو ة.
 )٣ضةنديد جار ؤردن بة ئاوى ئاسايى.
 )٤ئاو كيَشانيان بة ئاوى ئيسؤيلى بةكار نةهاتوو.
 )٥بة ثةرِؤيةكى خاويَد ساليدةكان و
ساليدةكةدا بةجىَ مبيَنىَ.

بكةنةوة .نابىَ وردة رِيشالنى ثةرِؤكة لةسةر

ئةنــةر زةرِرِاتيَــ بـــة بنكـــى بؤ ـــايى ســـاليدةكانةوة نووســـاوة ،ثيَشـــطِى لــة
بآلوبوونةوةى ية رِةنطى سِِؤ لة بؤ ايىيةكةدا دةكةن و دةبـىَ بـة كةرةسـتةيةكى
وة هةورى كة وو ةكة نةرِوو يَنىَ ،بؤ ايىيةكة خاويَد بكةنةوةو دواى ئاوكيَشـان
و كى بكةنةوة .نابىَ ساليدة بؤ ايىدارة ليَـو زةخ كراوةكـان ماوةيـةكى زؤر لـة نيَـو
نــِاوةى ثــا كــةرةوةدا مبيَننــةوة ،ضــونكة دةبيَتــة هــؤى دارِزان و ليَ ـ بوونــةوةى
ليَوارةكانى.

زانست داريَكة لة دلَ دا دةرِوىَ و لة زمانةوة ميوة دةدا.
« بطلميوس»
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١٥
سووريَذةى ئةلَمانى
)(German measles
)(Rubella

سووريَاةى ئةلنمانى نةخؤ ىيةكى سووكى ضلنكى و تة ةنةسـيَنة ،كـة تـووشبـوون
ثيَى زياتر لة تةمةنى مندالنى و لة وةرزةكانى زستان و بةهاردا باوةو لـة نـةلَ قؤنـاغى
سةرةتايى كـورتىدا ،بـة نيشـانة سـووكةكانى وة هة مـةت( ،)Catarrhalهـةوكردنى
رِييَنة لةنواوييةكان و زيثكةى ثيَستى( )Rashدةست نيشان دةكرىَ .هةنـدىَ جـاريب
نةخؤ يى سووريَاةى ئةلنمانى بة يَوةى هة مةتيَكى ئاسايى لة مرؤظة بة تةمـةكاندا
سةرهةلَ دةدا .كيَشةى سةرةكى نةخؤ يى سووريَاةى ئةلنمانى لة ينانى دوونيان و بة
تايبةت لة سىَ مانطى يةكةمى سـ ثـرِى دايـة ،ضـونكة ظايرؤسـى سـووريَاةى ئـةلنمانى
كؤرثة يَويَنة و لة كاتى تووشبوونى دايكةكة بة نةخؤ ىيـة لـة رِيَطـاى ويَآل ـةوة،
كؤرثةكة تووش و دةبيَتة هؤى مردن و لةبارضوون .زؤر جاريب ويَ دةضىَ ببيَتة هـؤى
زوو نةيشــتنى كؤرثةكــة لــة نــةلَ ناتــةواوينــةليَكى وة  ،ئــاوى ســثى ،ئــاوى رِةش،
اللنةثــةتى ،كــةرِى ،نةخؤ ــىيــةكانى "قلبــى ــــ عروقــى" ،سةرباــووكى(ميكروســواىل)،
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نةورة بوونةوةى سثبَ و جةرط( ،)Hepatosplenomegalyكة خـويَنى هيَمـؤاليتيكى،
هةوكردنى ميَش ( ،)Encephalitisكة بوونى ثةرِةكانى خويَد(،)Thrombocytopenia
مــؤر ثةلنــةيى ،زيانــةكانى ئيَســكى و تةنانــةت زيــاننــةليَ لــة رِييَنــة دةردراوةكــانى
نيَوخؤشدا دةبىَ .ئةو مندالنة لةداي بووانةى توو ى سـيندرِؤمى سـووريَاةى ئـةلنمانى
زنماكى بوونة ،يمارةيةكيان بةر لة بالنق بوون لةنيَو دةضد و ئةوانىتريب توو ى كـة
و كورِى لـة فيَربـوون ،ناتـةواوى لـة هـةلنس و كـةوت و زةيـد كـويَرى دةبنـة سـةربارى
كؤمةلنطاش.
بــؤ ديــاري كردنــى ديةتــةنى ديى ســووريَاةى ئــةلنمانى لــة س ـِِؤ دا ـيَوازنةليَكى
جؤراوجـــؤرى سـ ـيَرِؤلؤيى هةيـــة كـــة باوترينيـــان لـــة ئيَـــراندا ـ ـيَوازى رِانِانـــى
هيَمانلؤتيناسـيؤن()Haemagglutination inhibition (HI) testة و ئيَمـةش ـيَوازى
ئةجنا دانى ئة تاقيكاريية بة يَوةى خوارةوة باس دةكةيد:

تاقيكاريى رِاطؤانى هيَماطلؤتيناسيؤن
Haemagglutination inhibition (HI) test

تاقيكارى رِانِانى هيَمانلؤتيناسيؤن بؤ ئةنـدازةنرتنى ثيَوانـةى ديةتـةنى ) (HIبـة
ديى ظايرؤسى سووريَاةى ئةلنمانىية.
ماددة ثيَويستىيةكان:
ديَكس ـؤِؤز ،ســيؤاتى ســؤديؤ  ،ســؤديؤ كلؤرِايــد ،147جالت ـ  ،تــؤزى باربيتــالَ،
سؤديؤ تؤزةكةى(ورونال ،)148كةليسيؤ كلؤرِايدى ويش  ،سولواتى مةنيةزيؤ لةنةلَ

 Sodium chloride : 147سديم كلرايد" :من طعام ،كلرور سديم" ،خويَى ضيَشتىَ ،سؤديؤ كلؤرِايد .و.
 : 148ورونال :تؤزيَكى سثى رِةنطى خةوهيَنةرة ،نـاوى تايبـةتى(اختصاصـى) باربيتـالَ()Barbitalة ،باربيتـالَ بـؤ
خـــــــؤى ئـــــــةوة نـــــــاوى كيميـــــــايىيةكةيـــــــةتى " :دى متيـــــــب مالونيـــــــب اورة" بـــــــة فؤرِمـــــــؤلنى
 .(C7H5)2C.CO.NH.CO.NH.COو.
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 ٧نةردى ئاو ،كائؤلينى ؤردراو لـة نـةلَ تر ـى ،ديةجينـى سـووريَاةى ئـةلنمانى لـة
كؤمثانياى Orion Diagnosticى و تى فينالند يان هةر كؤمثانيايةكىتر ،كؤتر.
كةرةسة ثيَويستىيةكان:
ســـؤرِةنطى  ٥ميلـــىلـــيؤى ،مـــايكرِؤثليتى بؤ ـــايىدارى  Vـــكبَ ،لـــؤ يـــان
مــــــايكرِؤدايلؤتيَر( )Microdilutersبــــــة ئةنــــــدازةكانى  ٠/٠٢٥ mlو ،٠/٠٥ ml
مايكرِؤثايثيَت( )Microdropersبة ئةندازةكانى  ٠/٠٢٥ mlو  ،٠/٠٥ mlتيوبـةكانى
هيَمــؤليشى ،تيوبــة تاقيكــارييــةكانى ثلةبةنــدي كــراوى كــؤظكى ــكبَ ،ثــارِافيلم،
ثايثيَتةكانى  ٢ميلىليؤى و  ١٠ميلىليؤى ،ثايثيَتى ثاستؤرِ.
دةزنا ثيَويستىيةكان:
سةنؤيويؤيى سةالجةدار ،سةالجة ،فريشيَر بة ثلةى ٧٠ــ ثلةى سةدى بؤ هـةلنطرتد
و ثاراستنى نِاوةى ديةجينـى سـووريَاةى ئـةلنمانى ،ئينكؤبـاتيَر ،تـةرازووى دةقيـق،
PHميؤ.
نرتنى خويَنةكة:
بة هؤى سؤرِةنط و سةرة سؤرِةنطى يمارة  ١٩لة ادةمارى دةست بـة ئةنـدازةى
 ٤ميلىليؤ خويَنةكة بطرن .بة دواى مةيينى خويَنةكة لة تاقيطاكةدا ،سـِِؤمةكةى بـة
هؤى سةنؤيويؤييَكى  ١٢٠٠دةور لة خولةكيَ دا بؤ ماوةى  ١٠خولة جيا بكةنةوةو
سِِؤمةكان لةنيَو فريشيَر و لة ٧٠ــ ثلةى سةدىدا تا رِؤيى تاقيكارييةكة هةلنطرن.
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ثرسيارنامة بؤ نةخؤش:
بؤ هـةر نةخؤ ـيَ وة ئـةو ويَنةيـةى خشـتةى يمـارة  ١ــــ  ،١٥ثرسـيارنامةية
ئامادة بكةن.
خشتةى يمارة  ١ــ  :١٥ثرسيارنامةى نةخؤ ةكان بؤ دياري كردنى سووريَاةى ئةلنمانى.

دوكتورى ضارةسةركةر

ناو و ناوبانطى نةخؤش

نةخؤ خانة  /قاوش/
ويَنى لةداي بوون:
خيَشاندار

ويَنى ييان

رِةبةن

تةمةن

رِةنةز

يمارةى مندالنةكانى
كورِ

ثيشة

كض
ئايا لة نةلَ نةخؤ ى سووريَاةدا ثيَوةنديت بووة؟ بةلنىَ
نةخيَر
ئايا ثيَشينةى لةبارضوونت هةية؟

بةلنىَ

يمارةى فايب

رِيَكةوتى سةردان
ئةنةر بووتة كةى؟

ئةنةر بووتة كةى و هؤكةى ض بووة؟

نةخيَر
ئةو ظاكسةنانةى كة لة ماوةى ييانتدا وة اندووتد؟
ض جؤرة نةخؤ يَكى بؤماوةيت هةية؟
ضةند كةس بةو هؤيةوة مردوون و نيسبةتةكةى لة نةلَ نةخؤ ةكةدا ضؤن بووة؟
ئايا زگت هەیە؟ بةلنىَ
نةخيَر

ضةند مانطة؟

تيؤى ديةتةنى :HI
يةكة جار
دووهة جار

رِيَكةوت
رِيَكةوت
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شيَوةى ئامادةكردنى طؤاوةى ئةلَسيَظر(:)Alsever
نلؤكؤز
سيؤاتى سؤديؤ
تر ى سيؤي
سؤديؤ كلؤرِايد

 ٢٠/٥٠نرا
 ٠/٥٨نرا
 ٠/٥٥نرا
 ٤/٢٠نرا

 ١٠٠٠ميلىليؤ
ئاوى دلنؤثيَنراو(آ مقطر) تا رِيَاةى
بة دواى ئاويَتـةكردنى ئـةو ماددانـة لـة نـةلَ ئـاوى دلنـؤثيَنراودا ،ئاويَتةكراوةكـة بـؤ
ماوةى  ١٥خولة لةنيَو ئوتووكآلودا ئيسؤيب و دواية لةنيَو سـةالجةدا هـةلني بطـرن.
لة كؤتايىدا  PH = 6/1دةبىَ.
شيَوةى سازكردنى كائؤلينى :%٢٥
بـة ئةنــدازةى  ٥نــرا كــائؤل لــة نــةلَ بــافيَرى ديَكسـؤِؤز ــــ جـيَالت ــــ ورؤنــالَ
( )D.G.Vتا ئاستى  ٢٠ميلىليؤ و بؤ ماوةى كات يميَر َي لة  ١٢١ثلـةى سـةدى لـة
ئوتووكآلوى هاويَد و دواية لة  ٤ثلةى سةدىدا هةلني بطرن.
يَوةى ئامادةكردنى بافيَرى ديَكسؤِؤز ــ جيَالت ــ ورؤنالَ (:)D.G.V
باربيتالَ تؤزةكةى
سؤديؤ تؤزةكةى

 ٠/٥٨نرا
 ٠/٣٨نرا

ييَالت
كةليسيؤ كلنؤرِايدى ويش

 ٠/٦٠نرا
 ٠/٠٢نرا

سؤلواتى مةنيةزيؤ لةنةلَ  ٧نةردى ئاودا
ديَكسؤِؤز(نلؤكؤز)

 ٠/١٢نرا
 ١٠نرا

سؤديؤ كلؤرِايد(منك طعام)

 ٨/٥٠نرا
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 ١٠٠٠ميلىليؤ
ئاوى دلنؤثيَنراو تا ئةندازةى
لة  ٢٥٠ميلىليؤ ئاوى دلنؤثيَنراودا ييَالت و باربيتالَ(ورِؤنالَ)ةكة تيَكـةلَ بكـةن و
نةرماى ثىَبدةن تاكوو بة جوانى ئاويَتة دةبىَ .ماددةكـانىتـريب لـة  ٧٥٠ميلـىلـيؤ
ئــاوى دلنــؤثيَنراودا تيَكــةلَ بكــةن و دوايــة ئــةو دوو نِاوةيــة ثيَكــةوة ئاويَتــة بك ـةن و
ئةندازةكةيان لةنةلَ ئاوى دلنؤثيَنراوةكةدا بطاتة ليؤيَ  .دواية بـؤ مـاوةى  ١٥خولـة
لة  ١٢١ثلةى سةدىدا لة ئوتوو وى هـاويَد .دةبـىَ PHى ئـة نِاوةيـة  ٧/٣واتـة،
 PH = 7/3بىَ .نـِاوةى وةدةسـت هـاتوو لـة سـةالجةيةكى  ٤ثلـةى سـةدىدا هـةلَ
بطرن .ئةنةر دواي PHى ئة بـافيَرة  ٧/٣نـةبىَ دةبـىَ بِِيَـان و سـةرلةنوىَ سـازى
بكةنةوة .ئةنةر ئة نِاوةية ئالوودةو ثيس نةبىَ تاكوو ماوةى  ٢مانط لة سـةالجةدا
دةتواند كةلنكى ليَ وةرنرن.
ئامادة كردنى خرِؤكةى سوورى كؤتر:
بة سؤرِةنطيَكى خاويَد ،بة ئةندازةى  ٥ــ  ٢ميلىلـيؤ لـة خـويَدهيَنـةرى ييَـر بـالنى
كؤتريَ خويَنةكة بطرن و دةست بةجىَ بيكةنة نيَو تيوبيَكى كة نِاوةى ئةلنسـيَظرى(بة
رِادةى خويَنةكة) تيَداية .دةكرىَ سةرةتا ضةند ميلىليؤيَـ لـة نـِاوةى ئةلنسـيَظرةكة
بكيَشنة نيَو سؤرِةنطةكة و هةر بـةو سـؤرِةنطةش خويَنةكـة بطـرن .نـِاوةى ئةلنسـيَظر
كاريطةرى دية مةي و ثاراستنى هةية و دةتوانىَ خرِؤكة سوورةكان  ١٥ــ  ١٠رِؤيان
بثاريَشىَ.

 : 149ميلى ليؤ( :)mlسىسى  ccثىَ دةلنيَد .هةر  ٢٠دلنؤ یەکسانە بە ية "سىسى"ية واتة1CC = 1ml ،
= 20 drops
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يَوةى ئامادةكردنى سوسثانسيؤنى  %٥٠و % ٢٥ى خرِؤكة سوورةكانى كؤتر:
سةرةتا هيَنديَ لةو خرِؤكة سوورانةى كة لة ئةلنسيَظرةكة داية بكةنـة نيَـو تيـوبيَكى
تاقيكارييةوةو برِيَ بافيَرى ديَكسؤِؤز ــ جيَالت ــ ورؤنالَ()D.G.Vى ثىَ زيـاد بكـةن
و بؤ ماوةى  ١٥خولة لة سةنؤيويؤجيَكى بدةن كة لة هةر خولةكيَ دا  ١٢٠٠دةور
بسوورِىَ .دواية تراوة ئاوةكىيةكةى سةرةكةى بة ثايثيَتى ثاستؤرِ برِيَان و سةرلةنوىَ
بةو تانشينة ئامادةكراوة بافيَرى ثىَ زياد بكةن .بة دواى هاتنة سةرةوةى خرِؤكةكان،
دووبارة لة سةنؤيويؤجى بدةنةوة .كارى ؤردنى خرِؤكةكان تاكوو سىَ جـار دووثـات
بكةنةوة .لة كؤتايىدا لة تانشينى خرِؤكةسوورةكان ،سوسثانسيؤنى  ٥٠و  %٢٥لـة
بافيَرة ساز بكةن.
شيَوازى ئةجنامدانى هيَماط لؤتيناسيؤن و ثيَوانةكردنى دذةجني:
ســةرةتا دوو رِيــشى  ١٢دانــةيى مايكرِؤثــايثيَتى  Vبــؤ تاقيكــارييةكــة هةلنبــايَرن،
رِيشيَكيــان بــؤ كــؤنؤِؤلَ كردنــى خرِؤكــة ســوورةكان و رِيشةكــةيتــريب بــؤ تــيؤايى
ديةجينةكةية.
 :١ئةنــدازةى  ٠/٠٢٥ميلــىلــيؤ لــة بــافيَرى  D.G.Vبــة مايكرِؤثايثيَتةكــة بكةنــة
بؤ ايى دووهةمى مايكرِؤثلنيتةكة تا بؤ ايى  ١٢و  ٠/٠٥ميلىليؤيب ديةج بكةنة
بؤ ايى يةكة (ئةو وو ةى تؤزى ديةجينةكةى تيَدايـة ثيَشـؤ بـة ثيَـى دةسـتوورى
كاتالؤنةكةى لة  ٥ميلىليؤ ئاوى دلنؤثيَنراودا دةتويَنينةوة).
 :٢بة لؤثيَ  ٠/٠٢٥ميلـىلـيؤى لـة بؤ ـايى يةكـة هـةلنطرن و بيكةنـة بؤ ـايى
دووهة و تا دواي بؤ ايى هةر بة يَوةية بةرِيش دريَاة بة كارة بدةن تاكوو تراوى
سرِيالَ ( ١:٨ ،١:٤ ،١:٢و تا دوايى ) لة ديةجينةكة وةدةست دىَ.
 :٣بة تةواوى بؤ ايىيةكان ئةندازةى  ٠/٠٢٥ميلىليؤ بافيَرى  D.G.Vزياد بكةن
تاكوو رِيَاةى بؤ ايىيةكان دةناتة ئاستى  ٠/٠٥ميلىليؤ.
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 :٤بة تةواوى بؤ ايىيةكان  ٠/٠٥ميلىليؤ لة سوسثانسيؤنى خرِؤكة سوورةكانى
كؤترى  %٠/٠٢٥تراوى ( )١:٤٠٠تيَ بكةن.
 :٥بؤ ماوةى كات يميَريَ مايكرِؤثلنيتةكان خبةنـة سـةالجةيةكى  ٤ثلـةى سـةدى و
دواية ئاكامةكة خبويَننةوة.
دواي بؤ ايىية كة هيَمانلؤتيناسيؤنى خرِؤكةسوورةكان بـة هـؤى ديةجينـةوةى
تيَدا دةبيندرىَ يةكسانة لة نةلَ ية يةكةى هيَمانلؤتيناسـيؤنى ديةجينـى سـووريَاةى
ئةلنمانى .بة لةبةرضاونرتنى تراوى سرِيالنى مايكرِؤثلنيتةكة ،دوو بؤ ـايى بةرلةو(بـةرةو
ديةجينـــى ثا وتـــةكراو) هـــةلنطرى  ٤يةكـــةى ديةجينـــة .لـــةو بؤ ـــايىيانـــةى كـــة
هيَمانلؤتيناسيؤنيان تيَدا ئةجنا دراوة ،خرِؤكةكان لة تةواوى رِووكارى بؤ ايييةكـةدا
بة ية جؤر بآلوبوونةتةوة ،بة ئةنـةر هيَمانلؤتيناسـيؤن ئـةجنا نـةدرابىَ ،تـةواوى
خرِؤكةكان لة بنكى بؤ ايىيةكة لة ية ويَد كؤ دةبنةوةو حالنةتى نط ثيَـ ديَـند.
لة ويَنةى  ١ــ ١٥دا ثيَوانةى ديةجيَنةكة ١:١٢٨ة.
بؤ ويَنـة ئةنـةر دوايـ بؤ ـايىيـة كـة لـةودا هيَمانلؤتيناسـيؤنى تيَـدا بينـدراوة،
تراوةكةى ١:١٢٨ة (ويَنةى  ١ــ  )١٥و دوو بؤ ايىيةكةى بةر لةو بةرةو ديةجينـى
ثا وتةكــة واتـــة  ١:٣٢يةكســـانة لةنـــةلَ  ٤يةكــةى ديةجــ  .كـــةوابوو ثيَويســـتة
ديةجينةكــة بـة رِادةى  ١:٣٢لةنــةلَ بــافيَرى D.G.Vدا تــراو بكــرىَ (يــة ميلــىلــيؤ
ديةجينى ثا وتةكراو لةنةلَ  ٣١ميلىلـيؤ بـافيَرى  )D.G.Vو لـة تاقيكـاري رِانِانـى
هيَمانلؤتيناسيؤندا بةكار بوىَ.
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ويَنةى  ١ـــ :١٥ويَناكردنى رِوالنةتى خرِؤكةسوورةكانى كؤتر لة تيؤايى ديةجينى سووريَاةى
ئةلنمانى نيَو بؤ ايىيةكانى مايكرِؤثليت .لة ويَنةيةدا تيؤى ديةج ١:١٢٨ة.

ئامادةكردنى سِِؤمةكة:
بــةر لــة تاقيكــارى رِانِانــى هيَمانلؤتيناســيؤن()HIدا ،قؤناغــةكانى ئام ـادةكردنى
سِِؤمةكة بة يَوةى خوارةوة ئةجنا دةدرىَ:
 :١بــة ثــايثيَتيَكى دوو ميلــىلــيؤى بــة ئةنــدازةى  ٠/٤ميلــىلــيؤ بــافيَرى
دةكةينة تيوبة هيَمؤاليشةكانةوة.

D.G.V

٠/١ :٢ى ميلىليؤ لة سِِؤمى ئةو كةسةى تاقيكارييةكةى بؤ دةكرىَ ،ثيَـى زيـاد
دةكةيد.
٠/٥ :٣ى ميلىليؤ كـائؤلينى %٢٥ى ـؤردراوة لـة نـةلَ ئةسـيددا بـة مةبةسـتى
هةلنماينى بةرنيَرِةوة ناتايبةتةكانى بيَتاليثؤثرِؤتينى سِِؤمةكةى ثيَ زياد دةكةيد.
 :٤تيوبةكان بؤ ماوةى نيو كات يميَر لة نةرماى تاقيطاكةدا دانيَ و لة ماوةيـةدا
ناوةناوة تيوبةكان بة هيَوا ى دةجوولنيَند.
 :٥دواى ئــة ماوةيــة تيوبــةكان بــؤ مــاوةى  ٢٠خولــة بــة  ٢٠٠٠دةور لــة
خولةكيَ دا لة  ٤ثلةى سةدى لة سةنؤيويؤي دةدةيد.
٠/٠٥ :٦ى ميلىلـيؤ خرِؤكـة سـوورةكانى كـؤترى  %٥٠بـة مةبةسـتى هةلنمـاينى
هيَمانلؤتيناسيؤنة ناتايبةتةكان بة تيوبةكانةوة زياد دةكةيد.

440

بنةما و ليَكدانةوةى تاقيكارىية سيَرِؤلؤجىيةكان

 :٧بؤ ماوةى كات يميَريَ تيوبةكان دةخةينة نيَو سـةالجةيةكى  ٤ثلـةى سـةدى و
ناوةناوة بة هيَوا ى دةيان جوولنيَند.
 :٨تيوبةكان بؤ ماوةى  ٢٠خولـة بـة  ٢٠٠٠دةور لـة خولـةكيَ دا لـة  ٤ثلـةى
سةدى لة سةنؤيويؤي دةدةيد.
 :٩لة رِوون كراوةكة بطوازنـةوة بـؤ تيوبـةكانىتـر و ئـة سـِِؤمة هةلنمـاراوة بـؤ
ماوةى نيو كات يميَر بهاويَنة ئينكؤبـاتيَريَكى  ٥٦ثلـةى سـةدى تـاكوو كؤمثلمانةكـةى
ثاسي وةبىَ.
تراوى ئة سِِؤمة هةلنماراوة لة قؤناغةدا يةكسانة لـة نـةلَ  .١:١٠هةنـديَ جـار
سـِِؤمة ئامادةكراوةكــة دةكــرىَ تــا رِؤيى دواتــر لــة ســةالجةيةكى  ٤ثلــةى س ـةدىدا
هةلنطرن.

تاقيكاريى رِاطؤانى هيَماطلؤتيناسيؤن
 :١ســةرةتا رِيَــاةى  ٠/٠٥ميلــىلــيؤ س ـِِؤمى ئامادةكراوةكــة دةكةينــة بؤ ـايى
يةكة و كؤتايى رِيشيَكى مايكرِؤثلنيتى Vة .دواي بؤ ايى وة كؤنؤِؤلنى سِِؤمةكةية.
 :٢لة نيَوان بؤ ايىيةكانى يةكة و كؤتايى(بؤ ـايى دووهـة تـا دانةيـة بـةر لـة
كؤتايى)دا ئةندازةى ٠/٠٢٥ى ميلىليؤ بافيَرى D.G.Vيان تيَ دةكةيد.
 :٣بــة لؤثيَ ـ  ٠/٠٢٥لــة بؤ ــايى يةكــة رِا تــا دانةيــة بــةر لــة كؤتــايى ،ب ـةرِيش
سِِؤمةكة تراو دةكةينةوة .لـة بؤ ـايى يةكـة تـراوى سـِِؤمى  ١:١٠و لـة بؤ ـايى
دووهة  ١:٢٠و دواي بؤ ايى بةر لة كؤتايى سِِؤمى تراوكراوةكةى ١:١٢٨٠ية.
 :٤ئةندازةى ٠/٠٢٥ى ميلىليؤ لـة نـِاوةى ديةجينـى سـووريَاةى ئـةلنمانى كـة
هــةلنطرى  ٤يةكــةى هيَمــانلؤتين ب ـىَ ،بــة تــةواوى بؤ ــايىيــةكان جيــا لــة دواي ـ
بؤ ايى(سِِؤمى كؤنؤِؤلَ) زياد دةكةيد.
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 :٥بؤ ماوةى كات يميَريَ ثلةيتةكـة دةخةينـة نيَـو سـةالجةيةكى  ٤ثلـةى سـةدى
تاكوو ديةج و ديةتةنةكة كاردانةوة نيشان بدةن.
 :٦دواى ئــة ماوةيــة بــة تــةواوى بؤ ــايىيــةكان(تةنانــةت بــة سـِِؤمى كــؤنؤِؤلنى
بؤ ـايى كؤتـاييب) ئةنـدازةى ٠/٠٥ى ميلـىلـيؤ سوسثانسـيؤنى ١:٤٠٠ى خرِؤكــة
سوورةكانى كؤترى ثىَ زياد دةكةيد.
 :٧بــؤ مــاوةى كــات يميَريَــ ثلةيتــةكان دةخةينــة نيَــو ســةالجةيةكى  ٤ثلــةى
ســةدىيـــةوة .دواى ئـــة ماوةيـــة يـــا ضـــةند كـــات يميَـــر درةنطؤيـــب ،ئاكامـــةكان
دةخويَنينةوة.
يَوةى خويَندنةوةى ئاكامى تاقيكارييةكة:
دواي تراويَ لة سِِؤ كة بؤتـة هـؤى رِانِانـى هيَمانلؤتيناسـيؤن ،دوايـ تـيؤى
ديةتةنى نيَو سِِؤمى نةخؤ ةكةية بة ديى سووريَاةى ئةلنمانى(ويَنةى  ٢ـــ .)١٥
لة نةلَ هةر رِيشة تاقيكاري ية  ،ثيَويستة ئة كؤنؤِؤ نةى خوارةوةش بنب.
 :١سِِؤم َي لة كؤنؤِؤلنى ثؤزيَتي بؤ نيشاندانى هةستياريى تاقيكارييةكة.
 :٢ســِِؤميَ لـــة كــؤنؤِؤلنى نيَطـــةتي بــؤ نيشـــاندانــى هةلنمـــاينى بـــةرنيَرِةوة
ناتايبةتةكان.
 :٣كؤنؤِؤلنى خرِؤكةى سوور بؤ نيشاندانى ئةوة كة ئانلؤتيناسـيؤنى ناتايبـةتى لـة
نؤرِىَدا نية.
 :٤كؤنؤِؤلنى سوسثانسيؤنيَ كة  ٤يةكةى هيَمانلؤتين ديةجينى هةبىَ.

ئانلؤتينة بووة ،واتة ليَى داوة

ئةوةش ليَى نةداوة ،واتة ئانلؤتينة نةبووة.

ويَنةى  ٢ـــ :١٥ويَناكردنى رِوالنةتى خرِؤكةسوورةكان لة تيؤايى ديةتةنى ديى سووريَاةى ئةلنمانى نيَو
بؤ ايىيةكانى مايكرِؤثليت .لة ويَنةيةدا تيؤايى سِِؤمى نةخؤ ةكة ١:١٦٠ة.
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باس و ليَكدانةوة:
لــة زؤربــةى ليَكؤلنينــةوةكانى س ـيَرِؤئيَثيدمييؤلؤييكة ئــةجنا دراوةكــان لــة كؤمةلنــة
جؤراوجؤرةكاندا ،ثيَوانةى ديةتةنى ديى سووريَاةى ئةلنمانى يةكسان يان تةنانةت لـة
 ١:٨كةمؤة كة بة هؤى يَوازى رِانِانى هيَمانلؤتيناسيؤن( )HI testديـارى دةكـرىَ
كة بة نشمؤيد تيؤى كاريطةرى ديى سووريَاةى ئةلنمانى دادةنيَد ،بة تاقميَ لةسةر
ئةو باوةرِةن كة ئة كةسانة ثيَويستىيان بة واكسيناسيؤنى نـويَتـر هةيـة .هةرضـةند
وة ميَكى رِاستةقينة و ليَوِاو لةسةر ئةوةى كة ثاريَشراوى بة ديى سووريَاةى ئـةلنمانى
لــة ض تيؤيَ ـ لــة ديةتــةندا ثيَ ـ دىَ ،نةدراوةتــةوة ،بــة لــة كــؤرِيَكى(مسثوزيــو )
نيَونةتةوةيى دا كـة بـة مةبةسـتى ِريَطاكـانى ثيَشـطِى لـة ضـلنكى رِووب َيلالى(سـرخجة)
زنمــاكى لــة ييَــر ضــاوةديَرى رِيَكخــراوى تةندروســتيى جيهــانىدا بةرِيَوةض ـوو و لــةودا
نويَنةرانى و تة جؤراوجؤرةكانى دونياية تيَىدا بة دار بـوون ،بـة دواى بـاس و بـِورِا
نؤرِينةوة ،ئة ليَكؤلنةرةوانة ئاستى ضاوةديَرى ديةتةنى ديى سـووريَاةى ئـةلنمانىيـان
بةرابةرى  ١٥يةكـةى نيَونةتـةوةيى لـة ميلـىليؤيَـ سـِِؤ يـان تةقريبـةن بةرابـةرى
١:١٠ى ستاندارى ديةتةنى رِانرى هيَمانلؤتيناسيؤن دانا ،رِازى و ثيَشنياريان كرد.
بة دواى ئةو تويَاينةوانةى كة تا ئيَستا لةسةر سِِؤمى ينان لة تةمةنى دوونيـانىدا
كة لة رِوانطةى ئاليَريييةوة بة نيسبةت سـووريَاةى ئـةلنمانى لـة سةرانسـةرى دونيـا و
ئيَــراندا ئــةجنا دراوة ،ئاكــا نــةليَكى جؤراوجــؤر وةدةســت هــاتوون .لــة ئيَــراندا
ليَكؤلنينةوةية كة لـة اليـةن دوكتـور سـةعيدى لـة سـالنى ١٣٥٢ى هـةتاوىدا لةسـةر
ســِِؤمى كاـــان و ينـــانى تةمـــةن  ١٦تـــا  ٤٥ســـالنى ئـــةجنا درا ،رِادةى تـــةواوى
ثاريَشراوييةكان بة نيسبةت سووريَاةى ئةلنمانىيةوة لة تةمةنـةدا  ٨٥لةسـةد بـووة.
لـة بةراوردكردنـةدا رِؤلنـى بـارودؤخى كؤمة يـةتى ـــ ئـابووريى و هـةروةها ناوضـة ثـرِ
حة يمةتةكانى ار و يان ناوضة ديَهاتىيةكان بة حة يمةتى كةمـةوة ،لةسـةر رِادةى
بةرنريى بة نيسبةت سووريَاةى ئـةلنمانىيـةوة كةوتـة بـةر تـاوتوىَ كردنـةوةو دةريـان
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خست كة  ٩٦لةسةدى كاان و ينانى تةمةن دوونيـان لـة ـارةكان و  ٨٩لةسـةديب
هةر لةو نرووثة لة ديَهاتةكاندا بة نيسبةت سـووريَاةى ئـةلنمانىيـةوة ثـاريَشراو بـوون.
 ٩٢لةسةد رِادةى بةرنريى ئةو ينانةى كة لة رِوانطةى كؤمة يةتى ــ ئابوورييـةوة لـة
ئاستيَكى بةرزدا بوون ،بة  ٩٩لةسةديشيان هى ئاستى نش بوون.
لة ليَكؤلنينةوةيةكىتر كـة لـة سـالنى ١٣٥٩ى هـةتاوىدا لـة اليـةن دوكتـور نـاتق و
نةفةرئابادىيةوة لة تاران لةسةر سِِؤمى كاانى تةمـةن  ١٨تـا  ٢٥سـالنىدا ئـةجنا
درا ،رِادةى بةرنريةكةيان تـا  ٩٠لةسـةد رِانةيانـد .دوكتـور نـاتق و ئيـواهيمثـوور لـة
ســالنى ١٣٦٤ى هــةتاوىدا ،رِادةى بــةرنريى بــة ديى ســووريَاةى ئــةلنمانى لــة ينــان و
كاانى تةمةن  ١٨تا  ٢٥سالنةى دانيشتووى ارةكانى ئازةرباجيـانى رِؤيئاوايـان ٩٥
لةســةد رِاثــؤرِت داوةتــةوةو لــة ليَكؤلنينــةوةى دوكتــور ثــاكشاد و موعتــةرى لــة ســالنى
١٣٦٥ىهةتاوىدا ،نشيكةى  ٨٩/١لةسةدى ينان و كاانى تةمةن  ١٥تا  ٤٥سالنةى
دانيشتووى ئةهواز بة نيسبةت نةخؤ ى سووريَاةى ئةلنمانىيةوة ثـاريَشراو بـوون .لـة
ليَكؤلنينةوةيـــة لـــة زؤربـــةى مرؤظـــة تـــاقي كراوةكـــاندا تـــيؤى ديةتـــةنى ( )HIديى
سووريَاةى ئةلنمانى بةرابةرى  ١:٢٠بووةو تيؤى لةوة بةرزتريب كةمؤ بيندراوة.
ويَ دةضىَ كة هةميشة بارودؤخى ثاريَشراوى ديى نةخؤ يى سووريَاةى ئـةلنمانى لـة
كؤمةلنطاية دا سةقامطِ نةبىَ و بة يَوةى ضـةماوة(منونى)يـة ـةثؤلدار بـىَ .بـة
يَوةية لة هةر ضةند سالنيَ دا ،ثةتاى(اثيـدمى) سـووريَاة سـةرهةلَ دةداو دةرسـةدى
ئةو كةسانةى كة تيؤى ديةتةنى دية سووريَاةكةيان ثـؤزيَتي بـىَ ،بـةرز دةبيَتـةوة.
دواى نشيكــةى  ٥ســالَ يــان زيــاتر ،دةرســةدى مرؤظــة ثاريَشراوةكــان كــة دةبيَتــةوةو
سةرلةنوىَ ثـةتاى سـووريَاة سـةرهةلَ دةداتـةوة(دوكتور ثـاكشاد و غـةفووريان ،تيَـشى
دوكتورا ،سالنى ١٣٦٩ى هةتاوى).
دةورةى اراوةى نةخؤ يى سووريَاةى ئةلنمانى  ١٤تا  ٢١رِؤيةو دةكرىَ  ٢٤تـا
 ٤٨كات يميَريب دواى سةرهةلندانى زيثكةى ثيَستى ،تيؤى ديةتةنى ديى سووريَاةى
ئــةلنمانى ئةنــدازة بطــرن .ثيَوانــةى نــاوبراو لــة رِؤيى ة ــة تــا دوازدةيــة دا دةناتــة
ئةوثةرِى خؤى و دواية وردة وردة دادةبةزىَ تا ئـةوةى كـة دةناتـة رِادةيـةكى ديـاري
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كــراو و بــؤ ضــةنديد ســالَ دةميَنيَتــةوة .نــةبوون يــان نــش بــوونى تــيؤى ديةتــةن لــة
مرؤظــةكانى ســةروو ضــب ســالنىدا ،سةداســةد نــاتوانىَ هةســتياربوونيَكى ليَ ـوِاوى ئــة
كةسانة بة نيسبةت نةخؤ ى سووريَاةى ئةلنمانىيةوة بيَنيَتة نؤرِىَ ،ضـونكة بـةرنريى
خانــةيى( )Cell Mediated Immunityرِؤلنيَكــى نــرينط لــة بــةرنريى لــةش بــة ديى
ظايرؤسةكانةوة دةنيَرِىَ و ويَ دةضىَ سـةرةرِاى نـةبوون يـان دابـةزينى ديةتـةنى ديى
سووريَاةى ئةلنمانى لة تةمةنة سةرووةكاندا ،بةرنريى خانـةيى ثاراسـتنيان وةئةسـتؤ
بطرىَ.
ئةنةر ينيَكى دوونيان لة سىَ مانطى يةكةمى س ثـرِييةكـةى دابـىَ و لـةوة ئانـادار
نةبىَ كة ئايا ثيَشؤ ظاكسـةنى سـووريَاةى ئـةلنمانى كوتـاوة يـان ئـةوةتا توو ـى ئـةو
نةخؤ ىية بووة ،لة جؤرة حالنةتانةدا با ؤيد رِيَطاى دةست نيشان كردنى ديةتةنى
ديى سـووريَاى ئـةلنمانى لـة سـِِؤمى ينـة سـ ثرِةكـةدا ،ئـةجنا دانـى تاقيكـارييـةكى
سيَرِؤلؤجيية .ئةنةر تاقيكـاريى سـووريَاةى ئـةلنمانىيةكـةى نيَطـةتي بـىَ ،دةبـىَ لـة
ضوونى بؤ ئةو ويَنانةى كة ئةنـةرى تـووشبـوون بـة نةخؤ ـىيـةى ىلَ دةكـرىَ ،بـة
جيددى خؤى ىلَ ببويَرىَ .ئةو ويَنانةى كة ئةنةرى نةخؤ ى سووريَاةى ئةلنمانى تيَـدا
زؤر باوة بريت لة :قوتاخبانةكان ،نةخؤ خانةى مندا ن ،بة ى مندالَبوون ،باخاـةى
ســاوايان ،داينطة( ــِخوارناة)كان و ئــةو بنةما نــةى كــة منــدالنى تــووشبــوو بــةو
نةخؤ ىيةيان هةية .ئةنةر تاقيكاريى سيَرِؤلؤيى سـووريَاةى ئـةلنمانى ثـؤزيَتي بـىَ،
ينــة دوونيانةكــة ئةنــةرى زؤرى هةيــة بــة ديى ئــةو نةخؤ ــىيــة ثــاريَشراو ب ـىَ و لــة
رِوانطةوة كيَشةية نية.
ئةنةر ينيَكـى دوونيـان لـة نـةلَ نةخؤ ـيَكى تـووشبـوو بـة سـووريَاةى ئـةلنمانىدا
ثيَوةنــدى هــةبىَ و لــة مــاوةى ئــةو ثةرِةكــةى  ١٠رِؤياندا بــة رِيَنمــايى دوكتــورى
تيماركةرةكـــةى ســـةردانى تاقيطـ ـة بكـــا و هـــةموو تيؤةكـــانى ديةتـــةنى ديى ئـــةو
نةخؤ ىيةى هةبىَ ،بة ئيَوتمالنى زؤر ثاريَشراوى ثيَشووى هةية ،ضونكة ئةنـةرى ئـةوة
كةمة كة لة ماوة كورتةدا ،ديةتةنى تةواو و قابيلى دةست نيشان كردنيَكى نوىَ سـاز
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بووبىَ ،بة تايبةت ئةنةر تـةنيا IgGى تايبـةتى ديى سـووريَاةى ئـةلنمانى لـة سـِِؤمى
دايكةكةىدا هةبىَ .كةوابوو لة بارودؤخةدا ،نيطـةرانى ثـيَ نـاوةو هـيض زيـانيَكيب بـة
كؤرثةلةكة نانا .ينيَكى س ثرِ كة زياتر لـة دة رِؤي لـةوة بـةرةوة لـة نـةلَ منـدالَ يـان
نةخؤ ــيَكى نومــان ليَكــراو بــة ســووريَاةى ئــةلنمانى لــة ثيَوةنــدىدا بــووبىَ يــان
نيشانةنةليَكى لة يَوةى نةخؤ يى سووريَاةى ئةلنمانى لةودا ئا ـكرا بوونـة ،ئةنـةر
ديةتـةنى IgMى تايبــةتى ديى سـووريَاةى ئــةلنمانى لــة سـِِؤمةكةىدا ثــؤزيَتي يــان
تيؤى ديةتةنى سووريَاةى ئةلنمانى بة رِادةى ضوار بةرابةر يان زياتر لـة دوو منوونـةى
سِِؤمىدا كة يةكيان لة رِؤيةكانى يةكةمى نيشانةكانى نةخؤ ىيةكةىدا و ئةويتريان
بة مةوداى ية تا سىَ حةوتووى بـووبىَ يـان  Seroconversionواتـة منوونـةى يةكـة
نيَطةتي و منوونـةى دووهـة ثـؤزيَتي بـىَ ،بـة نيشـانةى تـووشبـوون بـة نةخؤ ـى
سووريَاةى ئةلنمانىية .ئيَستا ئةنةر لة سىَ مانطى يةكةمى س ثرِىدا بىَ ،بؤ ثيَشطِى
زياتر لة ئالنؤزكارييةكانى نةخؤ ى و سةرهةلندانى ديةنؤرِمةكانى كؤرثةلنةيى ،بة رِاويَـا
لة نةلَ دوكتورى تيماركةرةكةىدا ،دةرمانةكـةى رِادةنـِىَ .نـابىَ لـةبِتان باـىَ كـة
دةبىَ دوو منوونةى سِِؤمى نةخؤ ةكة لة ية كات و ثيَكةوة تـاقي بكريَنـةوة تـا بـة
يَوةيةكى دروست لة ية بارودؤ دا هةلَ سةنطيَندريَد.
ثيَشـنيار دةكـرىَ كـة كاــة نةجنـةكان بـةر لــة ـووكردن يـان بــةر لـة سـ ثـرِىدا،
تاقيكارى سيَرِؤلؤيى بؤ ئةندازةنرتنى تيؤى ديةتةنى ديى سووريَاةى ئةلنمانى ئةجنا
بدةن تاكوو بارودؤخى ثاريَشراوييةكةيان بة نيسبةت ئة نةخؤ ىيةوة رِوون بيَتـةوة.
لة كاتى نةبوونى ثاريَشراوىدا ،ظاكسةنى سووريَاةى ئـةلنمانى بكـوتد و تـاكوو  ٢تـا ٣
مانطى س ثرِييةكةيان ئةجنامى نةدةن.
بؤ ديارى كردنـى سـووريَاةى ئـةلنمانى زنمـاكى لـة كؤرثـةكاندا دوو رِيَطـا ثيَشـنيار
كراوة .يةكيان ديـاري كردنـى ديةتـةنى IgMى ديى سـووريَاةى ئـةلنمانى لـة سـِِؤمى
كؤرثةكــة دايــة ،ضــونكة IgMى دايكةكــة لــة ويَآل ــةوة ت ـىَثــةرِ نــابىَ و ،ئــةويؤيان
ئةندازةنرتنى تيؤى ديةتةنى ديى سووريَاةى ئةلنمانىية لة ضةند كةرِةتدا بؤ مـاوةى
ـةش مــانط .ئةنـةر تــيؤى ئـة ديةتةنــة ســابيت يـان باـيَتة سـةرىَ ،بــة نيشــانةى
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سووريَاةى ئةلنمانى زنماكىية ،بة ئةنةر وردة وردة دابةزىَ ،سووريَاةيةكى ئةلنمانى
زنماكى لةنؤرِىَدا نية .نابىَ لةبِتان باىَ كة ئةنةر ديةتةنى IgMى ديى سـووريَاةى
ئةلنمانى لة سِِؤمى دايكةكة يـان كؤرثةكـةدا ،ثـؤزيَتي دةرضـىَ ،دةبـىَ لـة رِوانطـةى
بوونى فاكتةرى رِؤماتؤئيديشةوة تاوتوىَ بكرىَ تاكوو ئةنةرى ثؤزيَتي بوونى نارِاستى
تاقيكارييةكة رِةد بكريَتةوة(بطةرِيَوة بؤ سةر باسى ئارِتريت رِؤماتؤئيد).

ضوار ت بؤ هشرظانانى ثيَرِةوانةكة ثيَويستة:
بيســـتنى زانســـت ،ثا راســـ و لةبـــةركردنى ،بآلوكردنـــةوة ،ثةرةســـةندن و
بةكارهيَنانى.
حةزرةتى ة ةد(ص)
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١٦
ئيمؤنؤهيَماتؤلؤجى
)(Immunohematology

تــا بــةر لــة ســالنى ١٩٠٠ىزايينــى تــةواوى ئــةو هــةولَ و تيَكؤ ــانانةى كــة بــؤ
نواس ـتنةوةى خــويَد بــؤ مرؤظـــ ئــةجنا دةدران ،بــة ئاكــا نةدةنةيش ـ و زؤربــةيان
دةبوونة هؤى مردنى خويَد وةرنرةكة .يةكة جار لة سـالنى ١٩٠٠ىزايينـىدا ،كـارل
الند ــتاينيَر( )Karl Landsteinerديةجينــةكانى نرووثــى خــويَنى كؤمةلنــةى ABOى
دؤزييةوة .هةر ضةند بة دؤزينةوةى كؤمةلنـة نرووثـة خـويَنى  ABOتـا رِادةيـةكى زؤر
كاردانةوة مةترسيدارةكانى نواستنةوةى خويَنى كـة كـردةوة ،بـة بـة ـيَوةيةكى
قاتع و جيددى نةيتوانى ثيَشـطِى لـة كاردانةوانـة بكـا .لـة سـالنةكانى دواتـردا وردة
وردة ديةجينــةكانىتــر و نرووثــة خــويَنىيــةكانى وة ،Kell ،Duffy ،Lewis ،Rh ،
 P ،MNS ،Kiddو  ...هتد ،دؤزرانةوة .سةرةرِاى ئةوةش كاردانةوةنةليَكىتريب كـة
لة ئاكامى ناتةبايىيةكانى نيَوان نرووثة خويَنىيةكانى كؤرثةلة و دايكةكـة و هـةروةها
لة نواستنةوةى خويَنى نةنوجناودا رِوو دةدةن ،وردة وردة دؤزرانةوة كـة لـة ئاكامـدا
بووة هؤى كامبَ بوونى لقيَ بة ناوى ئيمؤنؤهيَماتؤلؤيى .تاكوو ئيَستا زيـاتر لـة بيسـت
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كؤمةلنــةى جؤراوجــؤرى نرووثــى خــويَنى لــة نــةلَ زيــاتر لــة  ٦٠٠جــؤر ديةجينــة
جؤراوجؤرةكان ناسراون(خشتةى يمارة  ١ــ .)١٦
بةكارهيَنانى ليَكؤلَينةوةى دذةجينةكانى طرووثة خويَنةكان لةو ِروانطة
جؤراوجؤرانةى خوارةوةدا زؤر طرينطة:
ئةلف) نواستنةوةى خويَنى نوجناو و بة بىَ مةترسيى و بةرهةمة خويَنىيـةكانى وة
فاكتةرةكانى مةي  ،ثةرِةكان و خرِؤكة سثىيةكان.
ب) ثشيشكى دادوةرى :بؤ ويَنة دياري كردنى نرووثى خويَنى نومان ليَكـراو لـة رِووى
ئاسةوارة ثامشاوةكانى وة خويَد ،موو و لةكانى جةستةى.
) ضارةسةركردنى ناكؤكىية بنةضة و رِةضةلنةكىيةكان:
دةكـرىَ بــة ديـارى كردنــى نرووثـى خــويَنى دايـ و بــاب و مندالنةكـة ،دايـ و بــابى
نارِاستةقينة دةست نيشان بكرىَ ،بة ناكرىَ تةئيدى داي و بابى رِاسـتةقينة بكـةى.
بؤ سةملاندن و سا كردنةوةى داي و بابى رِاستةقينة ،دوو رِيَطا هةية:
 :١ناســينةوةى ديةجينـة ســةرةكىيــة نوجناوةكــانى ــانةيى بــة هــؤى تاقيكــارى
HLA150 typingةوة.
 :٢بة دوايىيانة بة يَوازى ثةجنةمؤرى  )DNA fingerinting(DNAيـان

DNA

 Typingئة كارة ئةجنا دةدةن كة زؤر لة يَوازى  HLA typingرِاستترة.
ئةنــةرى ئــةوة كــة كةس ـيَكى بيَطانــة بــة ـيَوةيةكى بةختــةكى خــاوةنى تــةواوى
بانــد()Bandةكــانى  DNAبــاوكيَكى رِاســتةقينة ب ـىَ ،نشيكــةى ٩ــــ ١٠تــا ٦ــــ١٠ة كــة
ئةنــــةريَكى زؤر كةمــــة .ــ ـيَوازى ثةجنــــةمؤرى  DNAيةكــــة جــــار لــــة ســــالنى
١٩٨٤ىزايينىدا ،لـة اليـةن ثرِؤفسـؤر ئاليَـ جيَوـريَس ( )Alec Jeffreysلـة زانكـؤى

HLA = Human leukocyte antigen : 150
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ليسيَستيَر()Leicesterى ئينطلستان داهيَنـراو دواتـر لـة سـالنى ١٩٨٦ىزايينـىدا ،لـة
ثشيشكى دادوةرى ئة و تةدا بؤ ناسينةوةى ثياوكوية رِاستةقينةكان كـارى ثـيَ كـرا.
لة ئيَرانيبدا ناوةندى دياري كردنى ثيَناسةى  DNAو دؤزينةوةى تاوان لـة تاقيطـةى
ناوةندى رِيَكخراوى ياسايى و تدا لة يَوازى ثيَشكةوتووى ثةجنـةمؤرى  DNAكـةلن
وةردةنرن.
خشتةى ١ــ :١٦نرووثة خويَنة ناسراوةكان.
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ت) ليَكؤلنينةوةكانى ثيَشطِى لة نةخؤ ىية نةنوجناوةكانى داي و كؤرثةلة.
س) ثيَوةندى ئةندامةكان:
دةب ـىَ وةرنــر و بةخشــةرى ــانة لــة رِوانطــةى ديةجينــة نرووثــة خــويَنىيــةكانى
كؤمةلنةى ABOوة ثيَكةوة بطوجنيَد .ئة ديةجينانة لةسةر تـةواوى ـانةكاندا هـةلَ
Major
كــــةوتوون و وة ديةجينــــة ســــةرةكىيــــة نوجناوةكــــانى ــــانةى
) histocompatibility complex (MHCدةتواند لة كاتى نةنوجناندا ،ببنة هؤى رِةد
كردنةوةى خيَراى ثيَوةندةكة .يةكة مةرجى ثيَوةندى ئةندامةكان نوجنانى ديةجينـة
نرووثة خويَنىيةكانى كؤمةلنةى ABOية و بةر لة تاقيكارييةكانىتر ثيَويستة.
ج ( ثيَوةندى نرووثة خويَنى و نةخؤ ىيةكان:
ئةمرِؤكة ليَكؤلنينـةوة ئيمؤنؤهيَمـاتؤلؤيييـةكان لـة بـوارى ثيَوةنـدى ديةجينـةكانى
نرووثــة خويَنــةكان و هةســتيارييــان بــة نيســبةت هيَنــديَ لــة نةخؤ ــىيةكانــةوة،
نرينطىيـةكى بةرضـاوى هةيـة .سـةرةرِاى رِؤلنـى فيشيؤلـؤجيكى ديةجينـةكانى نرووثـة
خويَنةكان ،ويَ دةضىَ هيَنديَ لة ديةجينانـةش بـارودؤخيَكى لـةبار بـؤ تـووشبـوونى
مرؤظـ بـة نيسـبةت تاقميَـ لـة نةخؤ ـىيةكانـةوة ثيَـ بيَـند .ويَ دةضـىَ تاقميَـ لـة
ديةجينةكانى نرووثة خويَنةكان ،وةرنريَ بد بؤ بة يَ لة مايكرِؤئؤرنانيشمةكان و بـة
هؤى ئة وةرنرانةوة ،مايكرِؤئؤرنانيشمةكان بانة نيَو خرِؤكة سـوورةكانةوة .بـؤ ويَنـة
نشيكةى  ٩٠لةسةدى رِةش ثيَستةكانى ئةفريقاى رِؤيئاوا ديةجينـةكانى " "aو ""bى
نرووثى خويَنى Duffyيان نية ،لة حالنيَ دا تةنيا نشيكةى  ٣لةسـةدى قـةفقازييـةكانى
باكوورى ئورووثـا( )Northern European Caucasiansئـة ديةجينانـةيان نيـة .ئـة
تويَاينةوانة دةريان خستووة كة زؤربةى رِةش ثيَستةكانى ئـةفريقاى رِؤيئـاوا بـة هـؤى
نةبوونى ئة ديةجينانة لة بةرامبةر مشةخؤرى مةالرِياى ئةنـديَميكى ئـةو ناوضـةية بـة
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ناوى مشـةخؤرى سـىَبـةرِؤ( )Plasmodium vivaxةوة خـؤرِانرن" .دوكتـور سـليَمانى
رِةهبـةر" و هاوكارةكـانى لـة ليَكؤلنينةوةيـة دا بينيـان ،ئـةو كةسـانةى كـة ثيَشــينةى
ضلنكى ميشةرِؤيان بة ميكرِؤبى ئيَشِيشيا كؤالى( )E.coliنةخؤ يهيَنةريان لة دوو جار
زيــاتر لــة ســالَدا نرتــووة ،ديةجينــى P1ى نرووثــى خــويَنى سيســتمي Pيــان هةيــة.
ميكرِؤبى ئيَشِيشيا كؤالى ،هؤكارى ضلنكة باوةكانى ميـشى ،لـة رِيَطـاى ثيلـى()Piliيـة
رِووكارييةكانةوة بة ديةجينـى قةنـدى P1ةوة دةلكـىَ .ئـةو كةسـانةى كـة ديةجينـى
P1يـــان بـــة رِووكـــارى خرِؤكـــة ســـوورةكانةوة هةيـــة ،ئـــة ديةجينـــة لـــة رِووكـــارى
رِووكة ــــةخانةكانى كؤئةنــــدامى ميشيشــــياندا هةيــــة .ليَكؤلنينــــةوةكانى ديكــــةى
تويَاةرةوانيب دةريان خستووة ئةو كةسانةى كة ديةجينى  P1يان Pkيان هةية ،زياتر
لةو كةسانةى كة ديةجينى P2يان هةية لة بةردة ضلنكة دووثاتـةبؤوةكانى كؤئةنـدامى
ميــش و ث ـايلؤنيَورايتس ( )Pyelonephritisدان .هــةروةها ئــةو ئافرةتانــةى كــة جيَنــى
دةردراوى ()Seيان نية زياتر لة بةردة ضلنكة دووثاتـةبؤوةكانى كؤئةنـدامى ميـش دان.
ويَ دةضــىَ نــةردةكانى نــِاوةى ديةجينــة نرووثــة خويَنــةكان بــة ثيَوةلكــان بــة
باكؤييةكانةوة ،بةر بة ثيَوةلكانيان بة رِووكة ةخانةى انةكانةوة بطرن.
ديةجينى نرووثى خويَنى كؤمةلنةى  ABOلة رِووكارى تاقميَ لـة ميكرِؤبـةكانيبدا
هةية .كةوابوو ئةمرِؤكة ثيَوةندى نيَوان ئة ديةجينانـة و هةسـتيارىيـان لـة بةرامبـةر
ميكرِؤبةكانيبدا ،جيَى باس و ليَدوانة .هةلنسةنطاندنة ئامارييـةكان دةريـان خسـتووة
كة يَرثةجنةكانى نةدة ،رِييَنةكانى لي  ،رِؤؤلنةى نةورة ،ملى مندالَدان ،هيَلكـةدان،
منــدالَدان ،نورضــيلة ،ثــةنكرياس ،توورةكــةى زراو و ترِؤمبــؤز( )Thrombosisلــةو
كةسانةى كة نرووثى خويَنةكةيان Aية و ،هةروةها برينى نةدة و دوانشةنرىَ( Peptic
 )ulcersلــةو كةســانةى نرووثــى خويَنةكــةيان " "Oو ئــةو كةســانةش كــة ()Se/Se
دةرنادةن لةضاو نرووثة خويَنـةكانىتـر كـةميَ زيـاترة .ضوونةسـةرى ـيَرثةجنةكانى
نةدة و رِؤؤلنةى نةورة لةو كةسانةى نرووثى خويَنىيان ""Aية ،ويَ دةضىَ بة هـؤى
ئا ـــــكرابوونى ديةجينـــــى فؤرِمســـــةن()Forssmannةوة بـــــة رِووكـــــارى خانـــــة
يَرثةجناوييةكانةوة بىَ .ثيَكهاتةى ديةجينى فؤرِمسةن وة نرووثى خويَنى ""Aى
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واية .مرؤظة نرووثة خويَنىيـةكانى " ،"Aديةتـةنى anti-Aيـان نيـة .ويَ دةضـىَ ئـة
ديةتةنة لة لةنيَوبردنى يةكة خانة يَرثةجنةيىيـةكان و خانـة ـيَرثةجناوييـةكاندا
رِؤلنيان هةبىَ .كةوابوو نةبوونى ئة ديةتةنة ،بوار بؤ نة ـةكردنى ئـة خانانـة خـؤش
دةكا.
رِؤلنى نيشانةكانى ئؤليطؤساكاريدى ديةجينةكانى كؤمةلنـةى ليَـويش( )Lewisلـة ثيَـ
هاتنى كاردانةوة هةوكردووةكاندا نيشـان دراوة .ئـة ـةكرانة لـة ثيَكهاتـةى نـةردة
نووســةكىيــةكان( )Adhesion moleculesلــة رِووكــارى خانــةكانى خرِؤكــةهاوتاكان و
تاكةخانـةكاندا بة ـدارى دةكـةن .ئـة خانانــة بـؤ ضـوونةدةرةوة لـة موولوولــةكان و
ضوونيان بؤ انةى هةوكردوو لة رِيَطاى نةردة نووسةكىيةكانةوة ،خؤيـان دةنةيةننـة
ويَنى رِووداوةكة .ئةو كؤرثانةى كة ديةجينى Lexى كؤمةلنةى ليَويشيان نية ،توو ـى
ناتــةواوى بــةرنريى نــةردة نووســةكىيــةكان( )LAD151دةبــد .ئــة نةخؤ ــانة بــة
بةردةوامى توو ى ضلن دةبد.

كؤمةلَة طرووثة خويَنى ABO
رِووخسارةبابةتى 152سةرةكى AB ،B ،A

نرووثى خويَنى كؤمةلنةى  ABOلة ضوار
و  Oثيَ هاتووة .ناوى هةركا لةو ضوار رِووخسارةبابةتانة بة ثيَـى ئـةو ديةجينانـةن
كة لة رِووكارى خرِؤكة سوورةكان دان .كةوابوو مرؤظةكانى نرووثى خويَنى  Aخاوةنى
ديةج يان ئايشؤئانلؤتينؤجيَنى  ،Aمرؤظةكانى نرووثى خـويَنى  Bخـاوةنى ديةجـ
يان ئايشؤئانلؤتينؤجيَنى  Bو ،مرؤظةكانى نرووثى خـويَنى  ABخـاوةنى ديةجـ يـان

LAD = Leukocyte adhesion deficiency : 151
 : 152فنوتي  ،Phenotype :رِووخسارةبابةت ،فيَنؤتي  ،فيَنؤتاي  .و.
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ئيشؤئــــانلؤتينؤجيَنى ABن .مرؤظــــةكانى نرووثــــى خــــويَنى  Oهــــيض كــــا لــــةو
ئيشؤئانلؤتينؤجيَنانةى سةرةوةيان لـة رِووكـارى ثـةردةى خرِؤكةسـوورةكانياندا نيـة.
دوو تايبةمتةندى ناوازةو تايبةتى ئة كؤمةلنة نرووثة خويَنـة كـة لـة نرووثـةكانىتـردا
بة ديى ديةجينةكانى A

بة يَوةية نية ،يةكيان بوونى ديةتةن بة يَوةى سرو تى
و  Bلة زةرداوى خويَنى ئةو كةسانة داية كة هةركا لةو ديةجينانةيان نيـة و ،ئـةويؤ
ثـرِي و بــآلوى و نارِيَـ و ثيَكــى بــةرينى ديةجينــةكانى ABOيــة لــة رِووكــارى تــةواوى
انةكان و لة لةكانى لةشدا.
ذيَر طرووثة خويَنةكانى كؤمةلَةى :ABO
نرووثــى خــويَنى  Aدابــةش دةكريَتــة ســةر دوو نرووثــى ســةرةكيى  A1و  A2و
ضةنديد ييَر نرووثى الوةكى .نشيكةى  ٧٥تا  ٨٠لةسـةدى مرؤظـةكانى نرووثـى  Aلـة
رِاستىدا  ،A1نشيكـةى  ٢٠تـا  ٢٥لةسـةديان  A2و لـة هـةر  ١٠٠٠كـةس نرووثـى
خويَنى  ،Aيةكيان A3ية .ييَر نرووثة الوةكىية زؤر كةمةكانى  Aبريت لة،Am Aint :
 Axو  .Aelييَــر نرووثــة الوةكــىيــةكانى  Bبــة نــاوى  Bm ،B3و  Bxو هــةروةها ييَــر
نرووثــةكانى  Oبــة نــاوى  Ohو  non-Ohزؤر كــةمد .ئــةو كةســانةى نرووثــة خويَنــة
الوةكىيةكانى كؤمةلنةى ABOيان هةية ،بة يَ لة ثيَكهاتـةى ديةجينـى ئـةو نرووثـة
خويَنةيان نية .كةوابوو دةبىَ لة كاتى ثيَـدانى خـويَددا لـة خـويَنيَكى وة هـى خؤيـان
كةلن وةرنـِ ىَ .لـة غـةيرى ئـة ـيَوةدا ،ديى خـويَنى ثيَـدراو هةسـتيار دةبـىَ و لـة
ثيَدانى خويَنى دواتردا ،كاردانةوةى مةترسيدار نيشان دةدةن .لة خشتةى يمارةكـانى
 ٢ــــ  ١٦و  ٣ـــــ ١٦دا ،ليَــ بـــآلوى ديةجينـــةكانى كؤمةلنـــةى خـــويَنى  ABOلـــة
حة يمةتة جؤراوجؤرةكان و ئيَراندا نيشان دةدات.
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خشتةى ٢ــ :١٦دةرسةدى ثرِي و بآلوى ديةجيَنى نرووثة خويَنةكانى كؤمةلنةى  ABOلة حة يمةت و رِةنةزةكاندا

نرووثى خويَنى

B

A

O

AB

رِةنةز يا
حة يمةت
ئيَران

 ٣٧/٤٤ــ ١٩/٨٨

 ٣٢/٤٢ــ١٣/٢٧

 ٩/٩٢ــ  ٥٠/٤٤ ٤/٤٣ــ ٣١/٠١

قةفقازىيةكان

 ٣٨ـــ ٤٣

 ١٣ــ ١٢

 ٦ــ ٥

 ٤٦ــ ٤٢

رِةش ثيَستةكان
ضينىيةكان

 ٢٧ـــ ١٩

 ٢٣ـــ ٢١

 ٦ـــ ٣

 ٤٨ـــ ٤٥

 ٣٣ـــ ٢٧

 ٢٨ـــ ٢٥

 ٩ـــ ٦

 ٤٣ـــ ٣١

خشتةى  ٣ــ  :١٦ثرِي و بآلوى ديةجينى نرووثة خويَنةكانى كؤمةلنةى  ABOلة ثاريَشناكانى ئيَراندا

كةمؤيد بةربآلوى

زؤرتريد ثرِي و بآلوى

نرووثة خويَنةكان
A

هؤرمؤزنان

ئازةرباجيانى رِؤيئاوا

B

بؤئِئةمحةد و كةهكيلوية

AB
O

بؤئِئةمحةد و كةهكيلوية

يةزد

يةزد

يةزد
بؤئِئةمحةد و كةهكيلوية
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سيستمي بؤماوةيى و ثيَكهاتةى كيميايى دذةجينةكانى
طرووثى ABO
نرووثة خويَنى كؤمةلنةى  ABOالني كة بة هؤى ئـة سـىَ نرووثـة بؤهيَآلنـةى
خوارةوة كؤنؤِؤلَ دةكريَد:
3: Se/Se

2: IA/IB/I

153

1: H/h

هةركا لة سىَ نرووثة بؤهيَلنة بة يَوةى ئاليَب( )Allelicو سـةربةخؤ لـة يـةكؤى
كار دةكةن و خـاوةنى ـويَنيَكى بـؤهيَلنى ()Locusى ديـاري كـراون .ـويَنى نرووثـة
بؤهيَلنى  IA/IB/Iلةسةر كرِؤمؤزؤمى ،٩
هةلَ كةوتوون.

H/h

و بؤهيَلنى  Se/Seلةسةر كرِؤمـؤزؤمى ١٩دا

بؤهيَلنى  Hبةسةر بؤهيَلنى hدا زالنة .نشيكةى تةواوى مرؤظةكان بؤهيَلنى Hيـان هةيـة.
ئـة بؤهيَلنــة ــى كردنــةوةى ئـةنشميى فؤكــؤزيلى ترِانســويَرِاز()Fucosyl transferase
كؤنؤِؤلَ دةكا .بؤهيَلنةكانى  IBو IAيـب زالَ()Codominantن و هـةروةها لـة بةرامبـةر
بؤهيَلنى iيبدا زالند .بة واتايةكىتر هةركا لة بؤهيَآلنـة لـة مرؤظـة هيَؤِؤزيطؤتـةكاندا
دةتواند خؤيان ئا ـكرا بكـةن ( .)IA = IB>iبـؤهيَلنى  ،iبـىَ فـؤرِ ()Amorphicة و لـة
بةرامبةر بؤهيَآلنةكانى  IBو IAدا بةزيوة .مرؤظة نرووثة خويَنةكانى " ،"Oبـة ـيَوةى
هيَمؤزيطؤت خاوةنى بؤهيَلنى ""iiن و ئة كةسانة تةنيا بؤهيَلنى " "Hئا كرا دةكا .لة
خشتةى يمارة  ٤ــ ١٦دا بؤماوةبابةت 154و رِووخسارةبابةتى كؤمةلنة نرووثى خويَنى
 ABOدةبيند.

 : 153ين  :Geneجيَد ،بؤهيَبَ ،ج  ،ييَد ،و.
 : 154ينوتي  .Genotype :و.
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بؤهيَلنى  Aى كردنةوةى ئةنشميى ئالنوا ــ ئيَد ــ ئةسـيَتيب ـــ نـاالكتؤزى ئـةمينيلى
ترِانسويَرِاز( )α-N-acetyl-galactosaminyl transferaseو بـؤهيَلنى  Bـى كردنـةوةى
ئةنشميى ئالنوا ــ ناالكتؤزيلى ترِانسويَرِاز( )α-galactosyl transferaseكؤنؤِؤلَ دةكـةن.
دةكــرىَ بؤهيَلنــةكانى  B ،Aو  Hبــة هــؤى ئةنــدازةنرنتى ئــةو ئةنشميانــةى كــة لـة ييَــر
كؤنؤِؤلنيان دان ،لة خويَددا دةست نيشان بكةن ،بة ناتواند بة هيض كا لـة ـيَوازة
هةبووة سيَرِؤلؤيييةكان ئةوة دةست نيشان بكةن كة مرؤظة نرووثة خويَنىيـةكانى B
يان  ،Aلة رِوانطةى بؤماوةيىيةوة ،هيَمؤزيطؤت يان هيَؤِؤزيطؤتد .هيَند َي جار دةكرىَ
ئة زانيارييانة زياتر لة رِووى رِةنةزنامةى كةسةكةوة وةدةست بيَند .بؤ ويَنة ئةنةر
نرووثــى خــويَنى دايــ و بــابى كةســيَ  Oو  Aبــىَ ،كــةوابوو ئــة كةســة دةبــ َ
ى
هيَؤِؤزيطؤتى ) IAi(AOبىَ .ئة جؤرة زانيارىيانة ،زؤر جار لة ثشيشكى دادوةرىدا ،لة
بوارى ضارةسةر كردنى دووبـةرةكىيـة خشمايـةتىيةكانـةوة زؤر بـة قازاجنـة .بـة ثيَـى
خشتةى  ٤ــ  ،١٦باوكيَ بـة نرووثـى خـويَنى ABةوة نـاتوانىَ منـدالنيَكى هـةبىَ كـة
نرووثة خويَنةكةى  Oبىَ ،ضـونكة ييَنـؤتيثى ئـة مندالنـة ) ii(OOدةبـىَ و ئـة باوكـة
توانايى نواستنةوةى بؤهيَلنى ) i(Oنية .ديارة دةبىَ لة بِمان بىَ كة لة هيَنديَ بوارى
كةمى بازداندا ويَ دةضىَ رِوو بدات.
خشتةى  ٤ــ  :١٦بؤماوةبابةت و رِووخسارةبابةتى كؤمةلنة نرووثى خويَنى .ABO
)Genotype(s
IAIA or IAi
IBIB or IBi
IAIB
ii

Blood Group
)(Phenotype
A
B
AB
O
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بؤهيَلنى " "Seبة ناوى بؤهيَلنى دةردراو()Secretorة و بة سةر بؤهيَلنى ""seدا زالنة.
بؤهيَلنى دةردراوى ( )Seو بؤهيَلنى " "Hلةسةر كرِؤمؤزؤمى يمارة  ،١٩تـةواو ثيَكـةوة
لكـــاو()Closely linkedن .نشيكـــةى  ٨٠لةســـةدى تاكـــةكانى كؤمـــةلنطا بـــؤهيَلنى
دةردراوةكةيان بة يَوةى هيَمؤزايطـؤت( )Se/Seيـان هيَؤِؤزايطـؤت()Se/seة .ئامـارى
ئيَران نيشانى داوة كة دةرسـةدى مرؤظـة ختاوەن دةردراوةكـان لةضـاو و تـةكانىتـر
زيـاترة .ئـة كةســانة دةتـواند ديةجينــةكانى نرووثـة خــويَنى  A ،Bو Hةكـةيان بــة
يَوةى نةردة نِاوةكانى هاثتيَنى لة لة جؤراوجؤرةكانى لةشدا بؤ ويَنة ليكى نيَـو
دة  ،بلنغــة  ،ئارةقــة ،فرميَس ـ  ،ــِى داي ـ  ،ثالزمــا ،ــاوةت ،تر ــةلنؤكى نــةدة،
زةرداو ،ــلةى ئامينؤتي ـ و ...هتــددا ،دةربــدةن .نشيكــةى  ٢٠لةســةدى تاكــةكانى
كؤمةلنطا بة يَوةى هيَمؤزيطـؤت ،خـاوةنى بـؤهيَلنى بـةزيوى دةردراوى ()se/seن و لـة
ئاكامــدا بــة دةرنــةدراو( )Non-secretorدةيميَــردريَد .يــةكيَ لــة بةكارهيَنــةرةكانى
ناسينى نةردة نِاوةكانى  A ،Bو  Hلة ثشيشكى دادوةرىدا ،بؤ دؤزينةوةى نرووثـى
خويَنى تاوانباران ،لة رِووى ثامشاوة بةجيَماوةكانى وة ليكـى نيَـودة لةسـةر ثـةرِة
جطـــةرةى تاوانبـــار لـــة ـــويَنى رِووداوةكـــة يـــان لـــة ـــاوةتى بـــةجيَماو لـــة
دةســتدريَــاييــةكاندا دةب ـىَ .ئةمرِؤكــة دواي ـ دةســت نيشــان كــردن بــة ـيَوازى
ثةجنةمؤرى  DNAئةجنا دةدرىَ.
ثيَكهاتـــةى كيميـــايى ديةجينـــةكانى نرووثـــى خـــويَنى  ABOلـــة  ٨٠لةســـةد
نةاليكؤثرِؤت و  ٢٠لةسةد نةاليكؤليثيد ثيَ هاتوون .هةرضـةند ئـة ديةجينانـة لـة
رِيَطاى بؤماوةيىيةوة دةنوازريَنةوة ،بة بؤهيَلنةكان بة يَوةى نارِاستةخؤ لة رِيَطاى
ئةنشميةكانةوة ،فؤرِ نرتنى ديةجينةكانيان بة ئةستؤوةية.
نيشانةكانى كيميايى ديةجينةكانى  ABOلة رِ تةية ئؤليطؤساكاريد ثيَ هـاتووة
كة لة رِيَطـاى سـواينطؤليثيدةكان()Sphingolipidsةوة بـة ثرِؤتينـى ثـةردةى خرِؤكـة
سوورةكانةوة لكاوة .بنةماى ثيَكهاتـةى ديةجينـةكانى  ،ABOئؤليطؤسـاكاريديَكة بـة
ناوى مـاددةى  .Hمـاددةى  Hلـة نةردةيـة قةنـدى ئيَـبَ ـــ فؤكـؤز( ،)L-fucoseدوو
نةردة قةندى دى ــ ناالكتؤز( ،)D-galactoseنةردةية قةندى ئيَد ــ ئةسيَتيب ـــ دى
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ــ نلؤكؤزى ئام ( )N-acetyl-D-glucosamineو نةردةية قةندى ئـيَد ـــ ئةسـيَتيب
ــــ دى ــــ نــاالكتؤزى ئــام ( )N-acetyl-D-galactosamineثيَ ـ هــاتووة .زجنــِةى
ئؤليطؤساكاريدى ماددةى  Hبة ثيَى ثيَوةندى كةربؤنى يمارة يةكى دواي ناالكتؤز بة
كةربؤنى يمارة  ٣يان ٤ى ئيَد ــ ئةسيَتيب ــ نلؤكؤز ئامينى ثيَشووى ،دابةش دةبيَتـة
دوو جؤر()Typeى يـة و دوو .ئةنـةر ثيَوةنـدى كةربؤنـةكان لـة نيَـوان  ١و ٣دا بـىَ،
زجنِةى Hى جؤرى يـة و ئةنـةريب لـة نيَـوان  ١و ٤دا بـىَ ،زجنـِةى Hى جـؤرى
دووى ث ـىَ دةلن ـيَد .لــة رِووكــارى خرِؤكةســوورةكان و لةســةر ثيَســت()Epidermisدا،
زجنِةى ئؤليطؤساكاريدى جـؤرى دوو ،بـة لةسـةر رِووكة ـةخانةى كؤئةندامـةكانى
هةناسةدان ،هةرس ،زاووزىَ و ميشةرِؤ و هيَنديَ لة رِييَنة دةردراوةكانى وة لي تةنيا
ماددةى Hى جؤرى "ية "يان هةية (ويَنـةى يمـارة  ١ـــ  .)١٦جـؤرى مـاددةى Hى
ديةجينة نِاوةكانى  ABHلة لةكان و دةردراوةكانى لةشدا ،لة جـؤرى ٢يـة .لـة
سا نةى دوايىدا جؤرى  ٣و ٤ى ماددةى Hيب دؤزراوةتةوة.

ويَنةى ١ـــ :١٦ثيَوةندى نيَوان كةربؤنى قةندةكانى كةرةستةى سةرةتايى  ،Hجؤرى ية و دووى نرووثى خويَنى كؤمةلنةى .ABO
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ئةنشميى فؤكؤزيب ترِانسويَرِاز( ،)1,2 Fucosyltransferaseقةندى ئيَـبَ ـــ فؤكـؤز بـة
دوايـ دى ــــ نــاالكتؤزى رِ ــتةى قةنــدةوةى دةلكيَنـىَ و مــاددةى  Hثيَـ دىَ .ئــةو
كةسانةى كة بؤهيَلنةكانى  IBو IAيان نية و تةنيا بـؤهيَلنى Hيـان هةيـة ،ثـىَيـان دةلنـيَد

نرووثى خويَنى " ."Oمرؤظة نرووثة خويَنىيةكانى  Aجيـاواز لـة بـؤهيَلنى  ،Hبـؤهيَلنى
IAيشيان هةية كة بة هؤى ئةنشميى ترِانسويَرِازى Aوة ،قةندى ئيَد ــ ئةسيَتيب ــ دى ـــ
نــاالكتؤزى ئــام بــة دوايـ دى ــــ نــاالكتؤزى مـاددةى Hةوةى دةلكيَنـىَ .يمــارةى
نيشانة ديةجينىية ييَر نرووثةكانى  Aجياواز و لة ييَر كـؤنؤِؤلنى سيسـتمي بؤمـاوةيى
دان.
مرؤظة نرووثة خويَنىيةكانى  ،Bجياواز لة بؤهيَلنى  ،Hبؤهيَلنى IBيشيان هةية كة بـة
هؤى ئةنشميى ترِانسويَرِازى Bةوة ،قةندى دى ــ ناالكتؤز بـة دوايـ دى ـــ نـاالكتؤزى
ماددةى Hةوة دةلكيَنىَ .ئةو كةسانةش كة نرووثـى خويَنةكـةيان ABيـة ،هـةر دوو
بـــــــؤهيَلنى  IBو  IAو ديةجينـــــــة ثيَوةنديدارةكانيشـــــــيان هةيـــــــة .كـــــــةوابوو
تايبةمتةنــدى( )Specifityئيمؤنؤلــؤييكى و زالنيــةتى هــةر نرووثــة خــويَنىيــة ســةربة
دواي نةردى قةندى زجنِةى ئؤليطؤسـاكاريد لـة رِووكـارى خرِؤكـة سـوورةكان دايـة
(ويَنةى يمارة  ٢ــ .)١٦
ئةو كةسانةى كة بة ـيَوةى هيَمؤزيطـؤت بـؤهيَلنى hhيـان هةيـة ،توانـايى دروسـت
كردنى مـاددةى Hيـان نيـة ،ثـيَيـان دةلنـيَد ،رِووخسـارة بابـةتى بةمبـةئى(
 )bloodيان  .Ohئة جؤرة كةسانة زؤر كةمد و يةكة جـار لـة بةمبـةئى هيَندوسـتان
Bambay

بيندران ـــ ضونكة لة بةمبةئى هيَندوستان بؤ يةكة جار بيندراوة هةر بـةو ناوة ـةوة
هيَناويانة ـــ .

مرؤظة بةمبةئىيةكان دابةش دةبنة سةر دوو طرووث:
 )١رِووخسارة بابةتى (Ohمببئى):
ئةو كةسانةن كة بؤهيَلنةكانى  Hو دةردراوى ()Seيان نية .ئة كةسانة مـاددةى
ديةجينى Hيان لةسةر خرِؤكة سوورةكان و لةكانى لةشدا نية.
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 )٢رِووخسارة بابةتى  Non- Ohيان يَوة بةمبةئى (:)Para-Bambay
ئة كةسانة بؤهيَلنى Hيان نية ،بـة بـؤهيَلنى دةردراوى ()Seيـان هةيـة .هةرضـةند
ئة كةسـانة لـة رِووكـارى خرِؤكةسـوورةكانياندا مـاددةى Hيـان نيـة ،بـة لـة ـلة
دةردراوةكــانى لــةشدا بــة ـيَوةى نــِاوةى م ـاددةى Hدارن .هــةر بؤيــة ،بــؤ ــى
كردنةوةى ماددةى  Hلة رِووكارى خرِؤكةسوورةكان و خانةكانى رِييَنة دةردراوةكاندا،
ثيَشنيارى دوو جؤرة ئةنشميى فؤكؤزيلى ترِانسويَرِاز كراوة .يةكيَكيان ئةنشمييَكة كة لـة
نشي بؤهيَلنى دةردراوى ()Seةوة كـار دةكـا و تـةنيا لةسـةر زجنـِةى ئؤليطؤسـاريدى
جؤرى ية دا كاريطةرةو لة مرؤظة رِووخسارة بابةتةكانى Non- Ohدا هةية .فؤكـؤزيلى
ترِانسويَرِاز ئةو ئةنشميةيترة كة لة ييَر كؤنؤِؤلنى بؤهيَلنى Hدا ضـاالكة و ضـاالكىيةكـةى
لةسةر زجنِةى ئؤليطؤساريدى جؤرى دوو داية .ئة ئةنشمية هـةر ئـةو ئةنشميةيـة كـة
ماددةى  Hلة رِووكارى خرِؤكة سوورةكان و خانةكانى سةر ثيَستدا ث َي ديَنىَ.
تاكوو ئيَسـتا لـة ئيَـراندا رِاثـؤرِتى كؤمةلنـة نرووثـة خـويَنيَكى كـة بـة رِووخسـارة
بابةتةكانى  A2 ،Ohو هةروةها زؤربةى كؤمةلنة خويَنةكانىتر دراوة.
ئةو كةسـانةى كـة رِووخسـارة بابـةتى Ohيـان هةيـة ،ويَ دةضـىَ خـاوةنى بؤمـاوة
بابةتى  IAو  IBبد .ئة كةسانة لة كاتى ثيَ هيَنانى ييـانى هاوبـةش لةنـةلَ كةسـيَ دا
كة نرووثى خويَنى Oى هةية ،نرووثى خويَنى مندالنةكةيان  Aيان  Bدةبىَ .بـؤ ويَنـة،
ئة مندالنة بؤهيَلنى Hةكةى لة دايكييةوة كة نرووثى خويَنةكةى Oية و بؤهيَلنى  IAيان

 IBلة باوكىيةوة بة رِووخسارة بابةتى Ohةوة وةردةنرىَ.
بؤماوةبابةتى داي ڕووخسارەبابةتى مویاڵەکە
Mother genotype
)HH or Hh, (O

Child phenotype
A

H

A

بۆماوەبابەتی باوک
Father genotype
hh,A
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ئالؤ دذةتةنةكان يان ئايزؤ ئاطلؤتينينةكانى كؤمةلَة
طرووثة خويَنى ABO
)(ABO Alloantibodies or Isoagglutinins

هةروةكى نوترا ،ثيَكهاتةى نةردةي ديةجينةكانى كؤمةلنة نرووثة خويَنى  ABOلة
جؤرى ئۆلیگۆستاکارییەکان و لة يَوةى ئة قةندانـةش لـة سرو ـتدا زؤرن .بـؤ
ويَنــــة ،توورةكــــةى ســــؤيَثتؤكؤكى ثيَنؤمؤنيــــا()S. pneumoniaى جــــؤرى ،١٤
ثيَكهاتةيةكى وة ماددةى Hى هةيـة ،بـة قةنـدى ئيَـبَ ـــ فؤكـؤزى نيـة .هـةروةها
زؤريَ لة نياكـان بـة تايبـةت سـةوزةواتةكان و خرِؤكـة سـوورةكانى ئـاية ن خـاوةنى
قةندنةليَكى وة ديةجينةكانى ABHن ،بؤ ويَنة ،ديةجينيَكى نرووثـة خـويَنى  Aلـة
بةرازدا هةية كة بة يَوةى
بةرازة).
تةواوى مرؤظةكان بة نيسبةت ديةجينةكانى نرووثـى خـويَنى خؤيانـةوة كاردانـةوة
cell

 APنيشانى دةدةن(  Pكورت كراوةى pigة بة مانـاى

نيشان نادةن و بة نيسبةت وانةوة خؤرِانرن ،بة لة اليـةكىتـرةوة دةتـواند بـة ديى
ديةجينى ئةو نرووثة خويَنةى كة نىيانة ،بة يَوةيةكى سرو تى ديةتةن ساز بكةن.
ئـــــــــالؤ ديةتـــــــــةن()Alloantibodyة دية ديةجينـــــــــةكانى  B ،Aو H

بـــــــــة
"ئايشؤئانلؤتين "يشــــيان ثــ ـىَدةلنــ ـيَد .كؤرثــــة تــــازة لــــةداي بووةكــــان ئــــة

ئايشؤئانلؤتينينةيان نية ،بة وردة وردة بة ضوونةسـةرى تةمـةن و بـة ثيَوةنـدى لـة
نةلَ ديةجينةكانى  Aو  Bلة سرو تدا ،ئة ديةتةنانة لة تةمةنى نشي بة  ٣مانطىرِا
دةست بة ى كردنةوة دةكةن و زياتر لة  ٦مانطيب دةخايةنىَ تاكوو ساز دةبد.
مرؤظة نرووثة خويَنةكانى  ،Oخاوةنى  anti-B ،anti-Aو anti-Cن .ديةجينى  Cلة
سةر نرووثى خويَنى Oدا نية و تةنيا لة سةر نرووثة خويَنةكانى  B ،Aو ABدا هةية.
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بؤ ئةوةى كة ديةجينى Cى كؤمةلنة نرووثة خويَنى  ABOلـة نـةلَ ديةجينـى كؤمةلنـة
نرووثة خويَنى Rhدا بة هةلنة نةنِىَ ،بة ديةتةنى anti-AB ،Cيشى ثىَ دةلنـيَد .ئـةو
كةسانةى كة نرووثى خويَنى A1يان هةية ،لة سِِؤمةكةياندا  anti-Bو ئةو كةسانةش
كة نرووثى خويَنى A2يـان هةيـة ،جيـاواز لـة anti-A1 ،anti-Bيشـيان هةيـة .يمـارةى
نيشانةكانى ديةجينى  A2لة  A1كةمؤة ،هةر بؤية بة ديى ئةو نيشانانةى كة نرووثـى
خويَنى A2يان نية anti-A1 ،دروسـت دةكـا .ديةجينـى  A1نشيكـةى  ١٠٦ئيَثـىتـؤ و
ديةجينى  A2نشيكةى  ٢٥ × ١٠٤ئيَثىتؤثى هةية.
ئةو كةسانةى كة نرووثى خويَنةكةيان Bية ،لة سـِِؤمةكةياندا  anti-Aو هـةروةها
زؤربــةى ئــة كةســانة anti-A1يشــيان هةيــة .ئايشؤئــانلؤتينينى  Aدةت ـوانىَ خرِؤكــة
سوورةكانى  A1و  A2ئانلؤتينة بكا ،بة ئايشؤئانلؤتينينى  A1تةنيا لـة نـةلَ خرِؤكـة
ســـوورةكانى A1دا كاردانـــةوة نيشـــان دةدا (ويَنـــةى يمـــارة  ٣ـــــ  .)١٦نيشـــانة
ديةجينةكانى  A1خاوةنى فؤرِميَكى فـةزايى تايبةتـة كـة بؤ ـايى ثـارِاتؤثى ديةتـةنى
ديةكةى تةنيا لة نةلَ ئة نيشانة ديةجينىيةدا كاردانةوة نيشان دةدات .لـة حالنيَـ دا
بؤ ــايى ثــارِاتؤثى ديةتــةنى ديى نيشــانةى ديةجينــى  ،A2ئــة ســنوورداريةتىيــة
فةزايىيةى نية و لة نةلَ هةر دوو نيشـانةى ديةجينـى  A1و A2دا كاردانـةوة نيشـان
دةدات .كةوابوو بؤ ئامادة كردنى anti-A1ى ثا وتةكراو دةكرىَ سِِؤمى ئةو كةسانةى
كة نرووثى خويَنةكةيان Bية ،لةنةلَ خرِؤكة سوورةكانى A2دا هةلنماريَ.
هةلنطرانى نرووثة خويَنى  A1Bئايشؤئانلؤتينينةكانى  Aو Bيان نيـة ،بـة

تاقميَـ

لةو كةسانةى كة نرووثى خويَنى A2Bيان هةية ،خاوةنى anti-A1ن .ئةو كةسانةى كة
نرووثى خويَنى بةمبةيىيان هةية تةواوى ئايشؤئانلؤتينينةكانى  B ،Aو Hيـان هةنـة و
تةنيا دةكرىَ خويَنى بةمبةيىيان تيَكرىَ .ديةتـةنى ديى  )anti-H (Hلـة نـةلَ خرِؤكـة
سوورةكانى Oدا كاردانةوةيةكى تونـد نيشـان دةدا ،بـة لةنـةلَ  A2و  A3الواز و لـة
نــــــةلَ  A1 ،Bيــــــان  A1Bكاردانــــــةوةى زؤر الواز و نــــــةىلَ جــــــاريب نــــــاي دا
( anti-H .)O>A2>A2B>B>A1>A1Bلة نةلَ خرِؤكـة سـوورةكانى رِووخسـارةبابةتى
Ohدا بة هيض جؤر كاردانةوة نيشان نادا .لة سِِؤمى زؤريَ لة مرؤظة ساغةكاندا IgM
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 anti-Hتيؤيَكى زؤر كةمى هةيـة .ويَ دةضـىَ  anti-Hلـة تاقميَـ لـة مرؤظـةكاندا ،لـة
جؤرى ثرِؤثيَرديد (يةكيَ لة ثرِؤتينةكانى رِيَطاى ئةلنؤناتيظى سيستمي كؤمثلمان) بىَ.

ويَنةى ٣ـــ :١٦نيشانة ديةجينى ييَر نرووثة خويَنةكانى  Aو ديةتةنة ديةكانيشيان.

ِةى هيَنديَ لة دانةى نياكان ،وة سةوزةواتى  ،Legumesتوانايى ئانلؤتينةى
خرِؤكة سوورةكانيان بة يَوةيةكى تايبةتى هةية .هةر بؤية بة دانة نيايانـة دةلنـيَد،
فيتؤهيَمانلؤتين ( )Phytohemagglutininيان ليَكت ( .)Lectinيةكيَ لة ـِةكانى
ى بة ـيَوةيةكى
ئة دانانة بة ناوى ِ ( Dolichos biflorusةى دانةى نؤ ) ،دةتوان َ
تايبـةتى خرِؤكـة سـوورةكانى نرووثـى خـويَنى  A1و ـِةى ،Laburnum alpinums
خرِؤكةسوورةكانى  A2ئانلؤتينة بكةن .ضونكة ئامادةكردنى ئايشؤئانلؤتينينـةكانى A1
و  A2لـة سـِِؤمى مرؤظــدا كــات هــةلنطر و بــة نــران تــةواو دةبـىَ ،كــةوابوو بــة جيَطــاى
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سِِؤمى  anti-A1و  anti-A2لة ِةكانى ئة دانة نيايانة كةلن وةردةنـرن .ـِةى
دانةى  Ulex europaeusلة نةلَ ديةجينى Hدا ،كاردانةوة نيشان دةدا .ئة ِةية،
خرِؤكة سوورةكانى نرووثى خويَنى  Oبة تونـدى A2 ،الواز و  A1و Bش زؤر بـة الوازى
ئانلؤتينة دةكا .كةوابوو بة تراوكردنةوةى ئة ِةى نيايـة ،تـةنيا لـة نـةلَ خرِؤكـة
سوورةكانى نرووثى خويَنى Oدا كاردانةوة نيشان دةدا.
ئالؤ دذةتةنةكانى  Aو  ، Bدابةش دةبنة سةر ئةم دوو طرووثةى خوارةوة:
ئةلف) ئالؤ ديةتةنة سرو تىيةكان (:)Natural

ئايشؤئانلؤتينينةكانى  Aو  Bلـة سـِِؤمى ئـةو كةسـانةى كـة نرووثـى خـو َينى  Bو
Aيان هةية بة يَوةي سرو تى لة نرووثى IgMن ،بـة هـةلنطرانى نرووثـى خـويَنى
 ،Oزياتر لة نرووثى  IgGو كةميَكيب IgMة .ويَ دةضـىَ لـة ـلةكانى لة ـيبدا بـة
يَوةى سرو تى IgAى دةردراو( )SIgAديى ديةجينةكانى  Aو Bش ببيندرىَ.
ب) ئالؤ ديةتةنة بةرنرييةكان (:)Immune

ئة ديةتةنانة زياتر بة دواى هةستياربوونيان لة نةلَ خرِؤكة سوورة ناتةبايىيـةكان
لة رِيَطاى ثيَدانى خويَد يان دوونيانىدا ثيَ ديَد .نرووثى ئة ديةتةنانـة زيـاتر  IgGو
كةميَكيب  IgMو

IgA

ة.

دذةتتتةنى دذة تومختتةكانى ختتويَن دابتتةش دةكريَنتتة ستتةر ئتتةم ستتىَ طرووثانتتةى
خوارةوة:
ئةلف) ئالؤ ديةتةنةكان

(:)Alloantibodies

ديةتــةنى ديى ديةجينــى نرووثــة خويَنــةكانى وة  ،ABOلــوئيش Rh ،و ديةتةنــة
نوجناوةكانى انةيى(.)HLA
ب) ئوتوو ئةنتى بادييةكان

(:)Autoantibodies
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ئانلؤتينينــة ســاردةكان(autoagglutinins

وة ئوتــوو
باسى ئانلؤتينينة ساردةكان.

 .)Coldبطــةرِيَوة بــؤ ســةر

بــة ثيَــى نوجنــاوتريد ثلــةى نــةرماييــةكى كــة ئوتــوو ئــةنتى بــادييــةكان لــة نــةلَ
تومخةكانى خويَددا كاردانةوة نيشان دةدةن ،دابة يان دةكةنة سةر دوو نروو :
 )١ئوتوو ئةنتىباديية ساردةكان:
ئــة ديةتةنانــة لــة نرووثــى IgMن .نشيكــةى  ١٥لةســةدى ئــةو ئوتــوو ئــةنتى
بادييانةى كة دةبنة هؤى ثيَ هيَنانى كة خويَنى ،لة جؤرةن.
 )٢ئوتوو ئةنتىباديية نةرمةكان:
ئــة ديةتةنانــة لــة نرووثــى IgGن .نشيكــةى  ٨٥لةســةدى ئــةو ئوتــوو ئــةنتى
بادييانةى كة دةبنة هؤى ثيَ هيَنانى كة خويَنى ،لة جؤرى نةرمد.
) ئةو ديةتةنانةى كة لة ئاكامى كةلن وةرنرتنى دةرمانةوة ساز دةبد
(:)Drug-induced antibodies

ئة ديةتةنانة تةقريبةن ئوتوو ئةنتى باديد و ويَ دةضىَ ديى خرِؤكةسوورةكان،
ثةرِةكانى خويَد و يان خرِؤكةهاوتاكان بة دواى كةلن وةرنرتد لة دةرمانيَ ثيَ بىَ و
ئالنؤزيية ثاتؤلؤييكىيةكان ثيَ بيَنىَ .تاقيكارى كؤمبشى رِاستةوخؤى ئةو نةخؤ انةى
كة لة ئاكامى كةلن وةرنرتد لة دةرمان توو ى كة خويَنى بوونة ،ثؤزيَتي دةبىَ.
تاقميَ لةو دةرماناى كة دةتواند سيستمى بةرنريى بورووييَنىَ و كة خويَنى ثيَ
بيَند بريت لة:
Methyldopa(Aldomet) 15%, Penicillin 3%, Keflin 3%,
L-dopa, Mefnamic acid(ponstane), Cephalothin, Chlorpromazine,
Carbromal, Stibophen.
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كؤمةلَة طرووثة خويَنى Rh
بـــؤ يةكـــة جـــار لـــة ســـالنى ١٩٣٧ىزايينـــىدا ،الند ـــتاينيَر( )Landsteinerو
وينيَر( )Wienerتيَنةيش كة لةسةر خرِؤكة سوورةكانى مةميوونيَ لة جؤرى رِيَشؤس
) (rhesusكة ناوة زانسـتىيةكـةى Macaca mulattaيـة ،ديةجـ نـةليَ هةيـة كـة لـة
ـيَوةى ئــةو لــة ســةر خرِؤكــة ســوورةكانى نشيكــةى  ٨٥لةســةدى رِةنــةزى مرؤظــة
قــةفقاز()Caucasiansييــةكاندا هةيــة .ئــة ديةجينانــة بــة هــؤى زةرداوى خــويَنى
كةرويَشكيَكةوة كة خويَنى مةميوونى "رِيَشؤس"يان تىَكردبوو ،دؤزييةوةو بة فاكتـةرى
رِيَــشؤس يــان فاكتــةرى  Rhناوديَريــان كــرد .ثيَكهاتــةى كيميــايى فاكتــةرةكان يــان
ديةجينةكانى سيسـتمي  Rhلـة جـؤرى كؤمةلنـة ثرِؤتينيَكـة .سيسـتمي  Rhيـةكيَ لـة
ئالنؤزتريد كؤمةلنة نرووثة خويَنة ناسراوةكان لة مرؤظـ داية.
سىَ يَوازى ناوليَنان بؤ ئة سيستمة ديةجينىية لة خوارةوة ثيَشنيار كراوة:
 )١رِؤزنويلند(.)Rosenfield
 )٢وينيَر( )Wienerيان ناوديَركرنى ئةمريكايى.
 )٣فيشيَر ــ رِايس( )Fisher-Raceيان ناوديَركرنى ئورووثايى.
لة خوارةوة دةضينة سةر ليَكدانةوةى شيَوازى باوى ئيَستاى تيؤرى فيشيَر تت رِايس:
()Fisher-Race
بة ثيَى تيؤرى فيشيَر ــ رِايس ،ئةو بؤهيَآلنةى كة كؤمةلنةى Rhيان لة ييَـر كـؤنؤِؤلَ
دايـة لـة سـىَ ـويَنى جينـى يـان لووكووسـى تـةواو ثيَكـةوة لكـاو(
)genetic lociدا هةلَكةوتوون و بة يَوةى تا كارى مِات ثيَـدان دةكـةن .لـة هـةر
Closely linked

ويَنيَكى جينىدا ،جووتيَ ئـةليب يـان بؤهيَـبَ هةيـة كـة لـة سـةرية ثيَـن فاكتـةرى
سةرةكيى خويَنيان لة كؤمةلنةى Rhدا لة ييَـر كـؤنؤِؤلَ دايـة .سـىَ جـووت ئةليلـةكانى
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رِووبةرِووى ئة ناوضانة بةرِيش بة يَوةي ( )C,c( ،)D,dو ( )E,eنيشانيان دةدةن كة
ئة ناوديَركردنة زياتر لة ئورووثا و هةروةها ئيَراندا كةلنكى ىلَ وةردةنرن ،لة حالنيَـ دا
نــاوديَركردنى وينيَــر زيــاتر لــة ئــةمريكادا اليــةنطرى زؤرة(خشــتةى يمــارة  ٥ــــ .)١٦
هةميشة بؤهيَلنى " "Dبةسةر ""dدا زالنة و بة يَوةى ديةجينى " "Dبة سةر خرِؤكـة
سوورةكانةوة دةردةكةوىَ ،بة بؤهيَلنى " "dهيض جـؤرة نيشـانةيةكى ديةجينـى بـؤ
ى فؤرِمـة .ئةليلـةكانى ناوضـةكانىتـر (وة بؤهيَلنـةكانى
دةست نيشـان كـردن نيـة و بـ َ
كؤمةلنةى  )HLAهةموويان بة يَوةى بـؤهيَلنى زالَ سـةرهةلَ دةدةن .بـة واتايـةكىتـر
بؤهيَلنةكانى " "E" ،"c" ،"C" ،"Dو " "eهاوزالَ()Codominantن(ويَنةى  ٤ـ .)١٦
هــةر ضــةند ديةجينــةكانى  C/c ،Dو  E/eبــة ــيَوةيةكى جيــا لةســةر خرِؤكــة
ســوورةكاندا هــةلَ كــةوتوون ،بــة ثيَكهات ـةى ثرِؤتينةكــةيان لــة رِوانطــةى فــؤرِ و
ئةندازةوة تةقريبةن وة ية واية .نيشانة ديةجينةكانى  C/cو  E/eلةسةر ثرِؤتينيَـ
بة كيَشى نةرديي نشي بة  ٣٣١٠٠دالنتؤن و  ٣١٩٠٠ Dدالنتؤن ئا كرا دةبد و الني
كــة نشيكــةى  ٤١تر ــة ئامينــةى ناوضــةى دوايـ ئامينةكــةيان وة يةكــة .توانــايى
ديةجينيكــى فاكتــةرةكانى  Rhلــة ييَــر كاريطــةرى رِيَــاةى ضةورى(كلســؤول) بــة
فؤسوؤليثيد ،ثةردةى خرِؤكة سوورةكانةوة هةية.
هةرضةند سيسـتمي نـاوديَركردنى  C ،Dو Eى فيشـيَر ـــ رِايـس ئـالنؤزة ،بـة بـىَ
نومان ساكارتريد منوونةيةكة كة بة ئاسانى تيَى دةنةى .لة كاتى تيَ كردنـى خويَنيَـ
كة خاوةنى هةركا لة فاكتةر يان ديةجينةكانى  C ،c ،E ،eو  Dبىَ ،بـة كةسـيَ كـة
ئة فاكتةرانةى نةبىَ ،ديةتةنى تايبـةتى بـة ديى ئـةو ديةجينـة دروسـت دةبـىَ .بـةو
هؤيةى كة بؤهيَلنى " "dبىَ فؤرِمة و هيض نيشانةيةكى ديةجينيشـى بـؤ دةسـت نيشـان
كردن نية ،كةوابوو ديةتةنى ديةكة ى نية .هةر بؤية ئةو كةسانةى كـة بؤماوةبابـةتى
" "DDيان ""Ddيان هةية ،لة رِوانطةى سيَرِؤلؤجييـةوة كاردانةوةيـةكى يةكسـان لـة
نـــةلَ anti-Dدا نيشـــان دةدةن .لـــة اليـــةكىتـــرةوة ،كرِؤمؤزؤمـــةكانى زينـــدةوةرة
ديثلؤئيدةكانى وة مرؤظـ جووتد ،كةوابوو رِيشبةندى بؤماوةبابةتى كؤمةلنة بؤهيَلنةكانى
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 DCEلـــة كةسـ ـيَ دا ويَ دةضـ ـىَ بـــة ـ ـيَوةى  DCe/dCeبىَ(ئـــةو هيَلنـــة الرة بـــؤ
جياكردنةوةى بؤهيَلنةكانى سـةر دوو كرِؤمـؤزؤ يـان هاثلؤتيثـة) .ئيَسـتا بـة ثيَـى ئـة
خةريتةي بؤماوةبابةتىية دةكرىَ بلنيَ كة لة سةر خرِؤكة سـوورةكانى ئـة كةسـةدا،
ديةجينةكانى  C ،Dو  eهةية و دةتوانىَ لة نةلَ ديةتةنى ديى  C ،Dو eدا كاردانةوة
نيشان بدا ،بة لة نةلَ ديةتةنى ديى  cو Eدا كاردانةوة نيشـان نـادات .كـةوابوو بـة
كةلن وةرنرتد لة ثيَن سِِؤمى ديى ديةجينةكانى  E ،c ،C ،Dو  eدةكرىَ خةريتةى
بؤماوةيى كؤمةلنةى  Rhلة كةسيَ دا ديارى بكةن .لة حالنيَ دا كـة خرِؤكـة سـوورةكانى
كةسيَ لة نةلَ  anti-E ،anti-c ،anti-Dو anti-eدا ئانلؤتينـة بـد ،ديةجينـةكانى ،D
 c ،Eو  eلة سةر خرِؤكة سـوورةكانىدا هةيـة و بؤماوةبابـةتى ئـة كةسـة ويَ دةضـىَ
يةكيَ لة سىَ حالنةتة بىَ DeE/dce ،DcE/Dce ،و .Dce/DcE
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خشتةى يمارة  ٥ــ  :١٦ناوديَركردنى ديةجينةكانى كؤمةلنةى  Rhبة ثيَى تيؤرىيةكانى فيشيَر ـــ رِايس (ئورووثايى) و وينيَر(ئةمريكى).

ويَنةى  ٤ـــ :١٦ويَناكردنى سيستمى  Rhلةسةر بنةماى تيؤرى فيشيَر و رِايس.
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لةوكاتةوة كة تيؤرى فيشيَر ـــ رِايـس ثةيـدا بـووة ،تـاكوو ئيَسـتا ديةجـ نـةليَكى
ديكةش لـة كؤمةلنـةى نرووثـى خـويَنى  Rhبـة هـؤى سـِِؤمة تايبةتـة ناسـراوةكانةوة
دؤزراونةتــةوة .كــةوابوو بــة دؤزينــةوةى ئــة ديةجينانــة ،يمــارةى بؤهيَلنــةكانى ئــة
كؤمةلنةية دةضـيَتة سـةرىَ و لـة ئاكامـدا ئـةليلى ضـةند دانـةيى( )Multiple allelesبـؤ
بؤهيَلنةكانى  DCEثيَشنيار كراوة .بؤ ويَنة ،ئةليلـةكانى ديكـةى " "Cبـريت لـة،Cx ،
 Cw ،Cv ،Cuو  ...هتد.
ديةجينةكانى كؤمةلنةى  Rhلة سرو ـتدا تـةنيا لةسـةر خرِؤكةسـوورةكانى مـرؤظ و
تاقميَـ لــة مةميوونــةكاندا وةدةســت دةكــةون و هةيــة ،كــةوابوو ديةتــةنى ديى ئــة
ديةجينانة بة يَوةى سرو تى وةكوو كؤمةلنة نرووثة خـويَنى  ABOنيـة و تـةنيا لـة
زةرداوى خــويَنى كةســانيَ دا دةكــرىَ وةدةســتى بيَــند كــة بــة ديى ئــة ديةجينانــة
هةستيار بوونة .لةنيَو تةواوى ديةجينةكانى كؤمةلنة نرووثة خويَنى  ،Rhبةهيَشترينيان
)Rho(Dية كة زؤر بة رٍِِاحةتى دةكرىَ دواى ليَدانى بة مرؤظة Rhة نيَطةتيظةكان كة ئة
ديةجينةيان نية ،سيستمى بةرنرييةكةيان ناضار بة ى كردنـةوةى ديةتـةن بـة ديى
ئة ديةجينةوة بكةن .ديةجينى ) Rho(Dهؤكارى سةرةكيى ثيَ هيَنـانى كاردانـةوة
مةترســيدارةكانى نواســتنةوةى خــويَد و ناتــةبايى نيَــوان دايــ و كؤرثةلةيــة .بــة
يَوةيةكى قةراردادى ،ئةو كةسانةى كة ديةجينى  Dلة سةر خرِؤكـة سـوورةكانياندا
هةيــة  Rhثــؤزيَتي و ئــةو كةســانةش كــة ئــة ديةجينــةيان نيــة Rh ،نيَط ـةتيظيان
ثىَدةلنيَد .كةوابوو ئا ـكراية كـة نـابىَ هـيض كـات بـةو كةسـانةى كـة نرووثـى خـويَنى
Rhةكةيان نيَطةتيظة ،خويَنى Rhى ثؤزيَتيظيان ثىَبدرىَ ،ضونكة ويَ دةضىَ ببيَتة هؤى
هةســتياربوونيان و لــة ليَدانــةكانى دواتــردا كاردانــةوة مةترســيدارةكان و زؤر جــاريب
ببيَتة هؤى كو  .نشيكةى  ٥٠تـا  ٨٠لةسـةدى مرؤظـة  Rhنيَطةتيظـةكان ،بـة دواى
وةرنرتنــى يةكةيــة خــويَنى تــةواو يــان  ٢٠٠ميلــىلــيؤ خرِؤكــة ســوورةكانى Rhى
ثؤزيَتي  ،هةستيار دةبـد و  anti-Rhسـاز دةكـةن .زؤربـةى ئـةو كةسـانةى كـة دواى
جارى يةكة خويَنى Rhى ثؤزيَتيظيان وةرنرتـووة ،توو ـى حةساسـيةت نـةبوون ،لـة
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قؤناغةكانى دواترى وةرنرتنى خويَنى Rhى ثـؤزيَتي دا ،توو ـى حةساسـيةت نـابد.
ويَ دةضىَ كة ئة كةسانة بة نيسبةت ديةجينى RhDةوة خؤرِانرن.
لة ئيَراندا  ٨٩/٦٢لةسةدى مرؤظةكان Rhى ثؤزيَتي و  ١٠/٣٨لةسةديب Rhى
نيَطــةتيظد كــة لــة ثاريَشنــاى بوو ــيَهردا كــةمؤيد Rhى نيَطــةتي ( )%٧/٥٣و لــة
ثاريَشناى يـةزد ،زيـاتريد دةرسـةدى  Rhنيَطـةتي ( )%١٢/٧٧لـة ضـاو ثاريَشناكـانى
ديكةى و تدا دةييد.
زؤربةى ديةجينةكانى كؤمةلنةى  c ،E ،e( Rhو  )Cلة رِوانطةى بةرنريى سازييةوة
الوازتر لة ديةجينى Dن و هةر بؤية بة يَوةيةكى بـةردةوا لـة بـانكى خـويَددا تـةنيا
ديةجينــى Dى خــويَنى مرؤظــةكان رِاثــؤرِت دةدةنــةوة .لــة اليــةكىتــرةوة ،ديةجينــة
الوازةكانى كؤمةلنةى Rhيب ويَ دةضىَ لة هيَنديَ حالنةتدا كاردانةوة ناتـةبايىيـةكانى
نواستنةوةى خويَد ثيَ بيَند كة لة هيَنديَ حالنةتدا دةتوانىَ مةترسيدار و كو ندةش
بىَ .بة يَوةيةكى زؤر كة كةسانيَ هـةن كـة هـيض كـا لـة ديةجينـةكانى كؤمةلنـةى
Rhيان نية و بـةناو بـة كةسـانة دةلنـيَد ،سـيندرِؤمى  null( Rhnullبـة مانـاى ثـووض و
ناكاريطةر) .ثيَدانى هةر جؤرة خويَنيَـ جيـا لـة جـؤرى خـويَنى خؤيـان مةترسـيدارة.
خرِؤكــة ســوورةكانى ئــة كةســانة ،ناسرو ــتى و لــة نــةلَ ئــةوةشدا توو ــى كــة
خويَنىيةكى نابةرنريى هيَمؤاليتيـ ( )Non-immune hemolytic anemiaبـة ـيَوةى
دريَاخايةن ،سوو تـا مـا ناوةنـدى دةبـد .ـيَوة سـووكةكةى ئـة سـيندرِؤمة ثيَـى
دةلنـيَد mod( Rhmod ،كــورت كــراوةى  moderateبــة مانــاى مــا ناوةنــدى) .يمــارةى
ديةجينــةكانى  Rhلــة رِووكــارى خرِؤكــة ســوورةكانى ئــة كةســانةدا زؤر كةمــة و بــة
ضووكةتريد كة خويَنىية دةنـالنيَند .هـةروةها مرؤظـةكانى نرووثـة خـويَنى  Rhnullو
 Rhmodهيَنديَكىتر لة نرووثة خويَنةكانى ديكة يان نية.
ئةمرِؤكــة بــة هــؤى ديةجينــة تايبــةتىيةكانــةوة زيــاتر لــة ضــب جــؤرة ديةجينــى
جؤراوجؤر لة كؤمةلنةى Rhدا ناسايى كراوة كة زؤربةيان كة و الوازن .رِؤزنويلند هـةر
بـــة هـــؤى ئـــة ضوونةســـةرةوةية ،ثيَشـــنيارى كـــردوة كـــة نـــاوديَركردنى يمـــارةى
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ديةجينةكانى كؤمةلنةى  ،Rhبـة يمـارة بـىَ (خشـتةى يمـارةى  ٥ـــ  .)١٦يـةكيَ لـة
جؤرة الوازةكانى ديةجينى  Dناوى RhDuة كة لة هةموويان نرينطؤة.

هؤكارى سةرهةلَدانى دذةجينى ""Du
 )١تيَ ثةرِينى بؤهيَبَ(:)Gene interaction
ئة مةسةلةية كاتيَ ديَتة ثيَب كة بؤهيَلنى " "Cلة اليةكةوة هيَثالؤتاي و بـؤهيَلنى
" "cلة اليةكىتـرةوة وة بؤمـاوة بابـةتى  Dce/dCeبـىَ .ويَ دةضـىَ لـة كةسـانةدا
ديةجينى  ،Dبة يَوةى  ،Duسةرهةلندا ،بة ئةنةر بؤماوةبابةتى مندالنةكانى لة هةر
دوو هاثلؤتايثى " "cوة  Dce/dceبـىَ ،لـة حالنةتـةدا مندالنةكـة ديةجينـى ""Dى
كاملنى دةبىَ .ئة جـؤرة ديةجينـةى  Duلـةنيَو رِةش ثيَسـتةكاندا بـاوةو ئةنـةر ئـة
كةسانة خويَنى  Rhثؤزيَتي وةرنرن ،هةستيار نابد و  anti-Dساز ناكةن.
 )٢ديةجينى ناتةواوى :)Incomplete D( D
ديةجينى  Dبة يَوةى موزاي الني كة لة ضوار ثـاية قـةوارة ثيَـ هـاتووة .ئـةو
كةسانةى كة ئة جؤرة ديةجينى ""Duيةيان هةية ،بة يَوةى بؤمـاوةيى بة ـيَ لـة
ثيَكهاتةى ديةجينى ""Dيان نية (ويَنةى  ٥ـــ  .)١٦ئـة كةسـانة دةتـواند بـة دواى
وةرنرتنى خويَنى Rhى ثؤزيَتي  ،ديةتةن بة ديى ساز بكةن.
 )٣ديةجينى بؤماوةيى :)Genetic Du( Du
ناوديَركردنى ئة جؤرة ديةجينى  Duرِاسـت نيـة ،ضـونكة لـة بنـةرِةترِا دوو جـؤرة
هؤكارى ديكةى بؤمـاوةيى هـةبووة .جياوازييـةكى نـةورةى ئـة جـؤرة ديةجينـى Du
ئةوةية كة بةرهةمةكانى بؤهيَلنى Duى ئة كةسانة زؤر لةوة زياتر بيندراون و بـة دواى
وةرنرتنى خويَنى Rhى ثؤزيَتي دا anti-D ،ساز دةكةن.
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بـة anti-

خرِؤكة سوورةكانى ئةو كةسانةى كة ديةجينى Duيان هةيـة لـة تاقيطـةدا
Dوةى دةلكيَــند و هةســتيار دةبــد ،بــة بــة هــؤى ثيَــ نــةهاتنى كانــالنى تــؤرِى،
ئانلؤتيناسيؤن دروست نابىَ .بؤ ثيَ هاتنى ئانلؤتيناسيؤنى ئة خانة هةسـتياربووانة
و دياري كردنى ديةجينـى  ،Duدةبـىَ لـة سـِِؤمى كـؤمبش(دية نامـانلؤبؤلينى مرؤظــ)
كةلن وةرنِىَ (ويَنةى  ٦ــ .)١٦

ويَنةى  ٥ـــ :١٦ويَناكردنى ثيَكهاتةى ديةجينةكانى Dو Duى سيستمى .Rh

ويَنةى ٦ــ :١٦يَوازى دةست نيشان كردنى ديةجينى RhDu

ثيَويست بة وةبِهيَنانةوةية ،ئةو كةسانةى كـة RhDuيـان هةيـة ،تـةنيا لـة مرؤظـة
Rhة نيَطةتيظـةكان دةكـرىَ خـويَد وةرنــرن ،بـة بـة ثيَاــةوانة تـةنيا بـة مرؤظــة Rh
ثؤزيَتيظةكان خويَد دةدةن.
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نةخؤشىية هيَمؤاليتيكىيةكانى كؤرثةكان
)(Hemolytic Diseases of the Newborn = H.D.N.

توندتريد جؤرى نةخؤ يى هيَمؤاليتيكى كؤرثـةكان لـة ئاكـامى ناتـةبايى كؤمةلنـةى
Rhى نيَــوان داي ـ و كؤرثةلنةيــة كــة رِوو دةدات .نشيكــةى  ٥٠تــا  ٧٥لةســةدى ئ ـةو
ئافرةتانــةى كــة Rhى نيَطــةتي و RhDuن ،بــة دواى لــةداي بــوونى كؤرثــةي Rh
ثؤزيَتي يان  ،RhDuبة نيسبةت ديةجينـى  Rhهةسـتيار و  anti-Dدروسـت دةكـةن.
ئة ديةتةنة بة رِيَاةيـةكى زؤر كـة لـة نرووثـى  IgMو  IgAو زيـاتريب لـة نرووثـى
IgGية كة دةتوانىَ لة س ثـرِىيـةكانى دواتـردا لـة ولنوـةوة تـىَثـةرِىَ و كؤرثةلـةى
ثــؤزيَتي يــان  RhDuبــة هــؤى كــة خــويَنىيــةكى تونــد و لــة ئاكامــدا نةخؤ ــيى
ئيَريؤؤبالســـتؤزى كؤرثةلـــةيى ( )Erythroblastosis fetalisو ئاوســـانى كؤرثةلـــة
Rh

( )Hydrops fetalisلــةنيَو بــةرىَ .ديوارى و ســةختى ئــة نةخؤ ــييــة ثيَوةنــدى بــة
توندى كاردانةوة ئيمؤنؤلؤييكىيةكةى دايكى بة ديى ديةجينى  Rhو رِيَاة خويَنيَ كة
لة يةكة دوونيانى لة كاتى مندالَ بـوونىدا لـة كؤرثـةوة دةضـيَتة دايكةكـةوة ،هةيـة.
ســةرةرِاى ئــةوةش نشيكــةى  ٨٠لةســةدى ئــةو ئافرةتانــةى كــة Rhى نيَطــةتي و
يـان RhDu

RhDuن ،ئةنةر بةر لة يةكة دوونيـانىدا ،خـويَنى ناتـةباى  Rhثـؤزيَتي
وةرنـــرن ،توو ـــى حةساســـيةت دةبـــد و يةكـــة كؤرثة ـــيان توو ـــى نةخؤ ـــيى
هيَمؤاليتيكى كؤرثةكان دةبيَ.
هةرضـةند ئــالؤ ديةتــةنى anti-D

IgGى دايـ بــة خرِؤكــة ســوورةكانى كؤرثةلــةوة

دةلكىَ و و هةستياريان دةكا ،بة بة هـؤى ناتـةواو بوونيـان ،توانـايى ضـاال كردنـى
كؤمثلمانى لةنةلَ سوورِانى خويَنى نية .كةوابوو خرِؤكة سـوورة هةسـتياربووةكان ،لـة
دةرةوةى سيســــــتمي دةمــــــارى()Extravascularدا ،بــــــة هــــــؤى سيســــــتمي
رِيَتيكؤلؤئاندؤتيَليال و بة تايبةت سثلنى كؤرثةلة ،خاثوور و ى دةبنةوة.
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هؤكاريَكىترى نةخؤ يى هيَمؤاليتيكى كؤرثةكان ،بة هؤى ناتةبايى كؤمةلنة نرووثـة
خويَنى ABOى نيَوان داي و كؤرثةلةية .ويَ دةضىَ ئة مةسـةلةية كاتيَـ رِووبـدا كـة
نرووثــى خــويَنى داي ـ " "Oو كؤرثةلــة " "B" ،"Aيــان " "ABبــىَ .هــةروةها بــة
ثيَاةوانةى ناتةبايى كؤمةلنةى  Rhدةتـوانىَ لـة يةكـة دوونيـانيبدا ثةيـدا ببـىَ .ئـةو
كةسانةى كة نرووثى خويَنى Oن ،بة يَوةيةكى سرو تى خاوةنى  anti-B ،anti-Aو
 anti-ABلة نرووثى IgGن كة لة ولنوةوة تىَدةثةرِىَ .ئةنةرى سةرهةلندانى نةخؤ ـيى
هيَمؤاليتيكى كؤرثةكان بة هؤى ناتةبايى كؤمةلنة نرووثـة خـويَنى ABOةوة ،نشيـ بـة
 ٢٥لةسةدة كة تـةنيا يـة لةسـةدى ئـة كؤرثانـة لـة مةترسـيدان و يمارةيـةكى زؤر
كةميان ثيَويست بة نؤرِانى خويَد دةكةن.
ئةو ميكانيشمانةى كة كؤرثةلة لة بةرامبةر مةترسيى ئايشؤئانلؤتينينةكانى  Aو Bى
دايكى دا دةثاريَشىَ ،بة يَوةى خوارةوةية:
 :١نيشانة ديةجينىيةكانى نرووثة خويَنى  Aو  Bلة رِووكـارى خرِؤكةسـوورةكانى
كؤرثةكاندا لة كاتى لةداي بوونيان بة تةواوى نة ة ناكةن و لة ئاكامـدا كـش و الوازن.
كةوابوو  anti-Aو  anti-Bهيض كاريَكيان بؤ ناكرىَ.
 :٢هةروةكى ثيَشؤ نوترا ،يةكيَ لـة تايبةمتةنـدييـة ناوازةكـانى نرووثـة خـويَنى
 ،ABOلة رِووكارى انةكان و لة ـلةكانى لـةشدا زؤر ثـرِي و بـآلو و نارِيَـ و ثـيَكد.
كةوابوو رِيَاةيةكى زؤر لةو ئايشؤئانلؤتينينانةى دايكيَ كة لة ويَآل ةوة تىَدةثةرِن ،لـة
نيَوةوةى كؤرثةلةدا بآلو و لة كار دةكـريَد .كـةوابوو رِيَاةيـةكى كـة بـؤ ثيَوةنـدى بـة
رِووكارى خرِؤكة سوورةكانةوة دةميَننةوة.
نةخؤ ىية هيَمؤاليتيكىيةكانى كؤرثةكان ،سةرةرِاى ناتـةبايى نرووثـة خويَنـةكانى
كؤمةلنةى  Rhو  ،ABOدةتواند بة هؤى ديةتةنى داي لة نرووثـى  ،IgGديى هـةركا
لـــة ديةجينـــةكانى ديكـــةى ســـةر خرِؤكـــة ســـوورةكانى كؤرثةلـــة بـــة تايبـــةتى
ديةجينةكانىترى كؤمةلنةى  Rhو  Kellسةرهةلندا ،بة ئـة حالنةتانـة زؤر بـة كـةمى
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مةترسيدارن .هيَنديَ جار ديةتةنى ديى ديةجينةكانى سيسـتمي " ،"Pدةتـواند ببنـة
هــؤى ســةرهةلندانى نةخؤ ــيى هيَمــؤاليتيكى كؤرثــةكان و لــة تاقميَ ـ لــة ئافرةتــاندا
لةبارضوون ثيَ بيَنىَ .ئةنةر لة كاتى لةداي بووندا ،كؤرثةكة توو ى زةردوويى بـوو،
و تاقيكارى رِاستةوخؤى كـؤمبش( ،)Direct antiglobulin test = DATخـويَنى ثـةتكى
ناوكيشى ثؤزيَتي بىَ ،سةمليَنةرى ناتةبايي نرووثـى خـويَنى دايكةكـة و كؤرثةكةيـة.
ويَ دةضىَ هيَ نـد َي جـاريب لـة زةرداوى خـويَنى دايكةكـةدا بـة ديى تومخـةكانىتـرى
خويَنى كؤرثةلة ،وة ثةرِةكانى خويَد و خرِؤكة هاوتاكانةوة ديةتـةن هـةبىَ ،كـة لـة
حالنةتةدا يمارةى ثةرِةكانى خويَد يان خرِؤكة هاوتاكانى كؤرثةكة دادةبةزن.
ثيَشطؤى لة حةساسيةت بة نيسبةت دذةجينى )Rho(Dوة
)(Prophylaxis of Rho(D) Sensitization

لة دةيةى سـالنى ١٣٤٠ىهـةتاوىدا ،بـة دؤزينـةوةى كاريطـةرى ئيمؤنؤنلؤبـؤلينى
ديى ديةجينى )Rho(Dى مرؤيى()Human anti-Rho(D) immunoglobulinيةوة ،لة
ثيَشــطِى لــة ســةرهةلندانى نةخؤ ــيى هيَمــؤاليتيكى كؤرثــةكاندا ،لــة قرِكردنــى ئــة
نةخؤ ىيةى زؤر كة كردةوة .ئة ئيمؤنؤنلؤبؤلينة يان نامانلؤبؤلينى هيَمؤلؤط يـان
مرؤيىية زياتر لـة ئافرةتـانى Rhى نيَطـةتي دا كـة كؤرثـةى Rhى ثؤزيَتيظيـان بـووةو
هةستيار بوونة و هةروةها ثياوان و ينانى  Rhنيَطةتيظى خؤبةخب ،بة دواى تيَ كردنى
خويَنى  Rhثؤزيَتي  ،وةدةستيان هيَنـاوة .كاريطـةرى ئـة نامـانلؤبؤلينى هيَمؤلؤنـة
كاتيَكة كة بةرلة هةسـتياربوونى دايكةكـة ديى ديةجينـى  Rhتـةزريق بكـرىَ ،ضـونكة
ئةنةر ئافرةتةكة ئاليَريى ثيَى بوو ،ئيؤ تـيَكردنـى هـيض قـازاجنيَكى نيـة و ليموةخانـة
يادةوةرييةكانى دروست بوونة .كةوابوو دةبىَ نشي بة  ٢كات يميَر و تا ئةوثةرِةكـةى
 ٧٢كــات يميَــر دواى تــيَكردنــى خــويَنى  Rhيــان Duى ثــؤزيَتي بــة ئــافرةتى
نيَطةتي  ،نامانلؤبؤلينى ديى  )Rho(D) immunoglobulin( Rhلة ئافرةتةكة بكرىَ.
Rh

هةرضةند تةواوى مرؤظة  Rhنيَطةتيظةكان ديى ديةجينى ) Rho(Dهةستيار نابد ،بة
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نابىَ بة ئيَوتمالنى ئةوةى ئافرةتةكة ئاليَريى نية بةرةو ثـِى مةترسـييةكـةوة باـد و
نامانلؤبؤلينةكــةى ت ـيَنــةكرىَ .لــة اليــةكىتــرةوة ،ئةنــةر ئــافرةتيَكى  Rhنيَطــةتي ،
ئايشؤئانلؤتينينــةكانى  Aيـان Bى ديى خرِؤكةســوورةكانى كؤرثةيــةكى  Rhثــؤزيَتيظى
هةبىَ ،دةكرىَ بةرلة هةستياربوون ،خرِؤكةسوورة تيَكراوةكانى لةنيَو بةرن تا توو ـى
ئاليَريى نةبىَ.
ئةنــةر دايــ و باوكيَــ هــةردووكيان Rhةكــةيان نيَطــةتي بــىَ ،لــة حالنةتــةدا
كؤرثةكة يان Rhةكةى نيَطةتي دةبىَ و ،سةرةرِاى ئةوةش ئةنةر داي و كؤرثةيـة
هةردووكيان Rhةكةيان نيَطةتي بىَ ،لة حالنةتةدا ثيَويست بة ثيَدانى نامـانلؤبؤلينى
ديى  Rhناكا.
كارايى ليَدانى طاماطلؤبؤلينى دذى  Rhبة شيَوةى خوارةوةية:
 )١دواى مندالَ بوون( )Postpartumلة حالنةتانةى خوارةوةدا بةكار دةبرىَ.
ئةلف :دايكى  Rhنيَطةتي ــ كؤرثةى  Rhثؤزيَتي .
ب :دايكى  Rhنيَطةتي ــ كؤرثةى Duى ثؤزيَتي .
 :دايكى Duى ثؤزيَتي ــ كؤرثةى  Rhثؤزيَتي .
 )٢ئافرةتانى  Rhنيَطةتي و Duى ثؤزيَتي بة دواى لةبارضوونى لةنةكاو يـان بـة
ئةنقةســت ،س ـ ث ـرِى لــة دةرةوةى منــدالَدان ،دواخســتنى فــؤرِمى س ـ ث ـرِى (لــة
حةوتووى ة ةمى س ثرِى بةدواوة) ،دواى هةلنطرتنى هـةر منوونةيـة لـة ـلةى
ئامنيؤتي ( )Amniocentesisيان كؤريؤن(.)Chorion biopsy
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 )٣دواى بة هةلنة نواستنةوةى خويَنى  Rhثؤزيَتي بة مرؤظة  Rhنيَطـةتي و

Du

ثؤزيَتيظةكان.
 )٤ئافرةتــة ســ ثــرِة  Rhنيَطــةتي و  Duثؤزيَتيظــةكان بــةر لــة منــدالَبــوون
(:)Antepartum
هةلنسةنطاندنى ئامارةكان دةريان خستووة كة نشيكةى  ١/٦لةسةدى ئة ئافرةتانة
لة دةورانى دوونيانىدا بة ديى كؤرثةلةى  Rhثؤزيَتي يـان Duى ثـؤزيَتي هةسـتيار
دةبـــد .ثيَـــدانى نامـــانلؤبؤلينى ديى  Rhلـــة حـــةوتووةكانى  ٢٨تـــا ٣٠ى ســـ
ثرِييةكةىدا ،ويَ دةضىَ هةستيارى دايكةكة بةر لة مندالَ بوونى كؤرثةكةى بة كـةمؤ
لة  ٠/١لةسةدى دابةزيَنىَ .هةرضةند ثيَـدانى نامـانلؤبؤل بـة ئـافرةتى دوونيـان بـة
رِوالنــةت كاريطــةرييــةكى خراثــى لةســةر كؤرثةلــة نيــة ،بــة لــة هيَنــديَ حالنــةتدا،
تاقيكارى رِاستةوخؤى كؤمبشى ئة كؤرثانة بة يَوةيةكى الواز ثـؤزيَتي دةردةضـىَ.
دةبىَ سةرن بدةن كة لـة كـاتى منـدالَ بـووندا ،بـة هـؤى ضـوونى كـةميَ لـة خـويَنى
كؤرثةكــة لــة رِيَطــاى ويَآل ــةوة بــؤ دايكةكــةى ،دةبــىَ ليَــدانى نامــانلؤبؤلينى ديى
Rhيشمان لةبِ بىَ بة نرووثة ئافرةتانة لة ماوةى  ٢تا  ٧٢كات يميَـر دواى لـةداي
بوونى كؤرثةكة ،ئةجنا بدرىَ.
رِيَذ ةى ليَدانى طاماطلؤبؤلينى دذى :)Dosage( Rh

رِادةى ليَدانى نامانلؤبؤلينى ديى  Rhبـة ثيَـى رِيَـاةى خرِؤكةسـوورةكانى كؤرثـةى
 Rhيــان Duى ثؤزيَتيظيَ ـ كــة ضــؤتة ســوورِى خــويَنى دايكةكــةوة( Fetal maternal
 ،)hemorrhage = FMHديارى دةكـرىَ .ضـةند ـيَواز بـؤ ئةنـدازةنرتنى رِادةى ئـة
خرِؤكانة هةية كة ساكارترينةكةيان سازكردنى فيلم بة خـويَنى دايكةكـة()Blood film
بة يَوازى ئةسيد ئةلوو ـد( )Acid elution slide testو ـيَوازى كاليهـؤئر ــــ بيَتـ
()Kleihauer-Betke testة و ،رِادةى FMHيـب لـة رِيَطـاى ئـة فؤرِمؤلـةى خـوارةوة
وةدةست دىَ:
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رِادةى خرِؤكةسوورةكانى كؤرثةلة
× قةبارةى خةملنيَندراوى خويَنى دايكةكة = رِادةى ميلىميؤى سىَجاى FMH

رِادةى خرِؤكةسوورةكانى دايكةكة

لة رِاستىدا يَوازى  ،Acid elution slide testيَوازى نؤرِدراوى ()Modification
ـيَوازى Kleihauer-Betke testة .ـيَوازى ئةســيد ئةلوو ــد ،بــة ثيَــى خــؤرِانرى
هيَمؤنلؤبينى كؤرثةلة( )HbFبة بافيَرى تر ى ئةسيَتي ( )PH = 3.3و بة ثيَاـةوانةى
هةستيارى هيَمؤنلؤبينةكانىتر بة بافيَرةوةيـة كـة لةسـةر ثانـايى سـاليدى خويَنةكـة
واتة لةسةر بـالد فيلمةكـةدا تـاقي دةكريَتـةوةو دةرسةدةكة ـى بـة نيسـبةت خرِؤكـة
سوورةكانى دايكةكـةوة دةيميَـردرىَ .نيَشيـ بـة  ١تـا  ٥لةسـةدى خرِؤكةسـوورةكانى
مرؤظة ثيَنةيشتووة ساغةكانيب رِيَاةيةكى زؤر كةمى HbFيان هةية كة بة يَوةيةكى
ناهاوضة د يان هـيَؤِوين لـة خرِؤكـة سـوورةكاندا ثـرِي و بـآلون ،لـة حالنيَـ دا HbFى
ساوايان لة خرِؤكةسوورةكاندا ية جـؤر يـان هيَمؤينـة .نةخؤ ـة تـووشبووةكـان بـة
تاالســيَميا و Hemoglobinopathyيـــب HbFيـــان بـــة ــيَوةيةكى ناهاوضة ـــد لـــة
خرِؤكةسوورةكاندا هةية.
يَوازةكانى ديكةى ئةندازةنرتنى رِيَاةى خويَنى كؤرثةلةية كة بـؤ دايكـى ضـووة
بريت لـة :ديـاري كردنـى هيَمؤنلـؤب ( )FbFبـة تاقيكـارى رِةنـط كردنـى ـيَوازى
نارِاستةوخؤى ئيمؤنؤفلؤرسيَنت ،ئيَليَكؤِؤفؤرزى هيَمؤنلؤب ( )Hb Electrophoresisو
بة دوايـييانـةش جيهـازى فلؤسـيتؤميَؤى( )Flow cytometryكـة رِيَـاةى زؤر كـةمى
خرِؤكة سوورةكانى كؤرثةكة لة خويَنى دايكىدا نيشان دةدات.
دةبىَ بؤ ثيَشطِى لة هةستياربوون ديى ديةجينى  ،Rhبةرامبةر هةر  ١٥ميلىليؤ
خرِؤكة سوورةكانى  Rhثـؤزيَتي يـان  ٣٠٠ميلـىلـيؤ خـويَنى  Rhثـؤزيَتيظى كامـبَ،
رِادةى  ٣٠٠مايكرِؤنرا (()µgيةكسـانة لةنـةلَ  ١٥٠٠يةكـةى نيَونةتـةوةيى ،)I.U.
نامانلؤبؤلينى ديى Rhى ىلَ بدرىَ .هةر وو ـةية نامـانلؤبؤلينى تيجـارةتى ،زيـاتر
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هةلنطرى  ٣٠٠مايكرِؤنرا ديةتةنى ()anti-RhDة .كـةوابوو ئةنـةر  ١٠٠ميلـىلـيؤ
خرِؤكــةى ســوورى  Rhيــان Duى ثــؤزيَتي باــيَتة ســوورِى خــويَنى كةســيَكى
نيَطةتيظــةوة ،ئةوثةرِةكــةى دةبــىَ لــة مــاوةى  ٧٢كــات يميَــردا حــةوت وو ــة
Rh

نامانلؤبؤلينى ديى Rhى ىلَ بدرىَ .دةبىَ ئـة ليَدانـة حةمتـةن لـة رِيَطـاى ماسـؤلنكةوة
بىَ ،ضونكة ئةنةر سـةرى دةرزى سـورِةنطةكة باـيَتة نيَـو رِةنـةوة ،دةتـوانىَ تـةواوى
نــةردةكانى ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكــة( ،)Intact Igلــة ناوضــةى Fcةوة ،رِيَطــاى كالســيكى
كؤمثلمان ضاال بكا و هيَدمةى ئانافيالكسى ثيَ بيَنـىَ .ديـارة ئةنـةربيَتوو لـة مـاوةى
 ٧٢كـــات يميَـــردا ،نامـــانلؤبؤلينى ديى Rhى ىلَ نـــةدرىَ ،تاقيكـــارى نارِاســـتةوخؤى
كؤمبشى دايكةكة ثؤزيَتي دةبىَ و ئيؤ ليَدانى نامانلؤبؤلينةكة هيض قـازاجنيَكى نـابىَ.
ئةنــةر لــة ماوةيــةدا نامــانلؤبؤلينى ديى Rhى ىلَ نــةدرا و ،تاقيكــارى نارِاســتةوخؤى
كؤمبش هةر نيَطةتي بوو ،ويَ دةضىَ ليَدانى نامانلؤبؤلينى ديى  Rhببيَتة لةمثةريَ لة
بةردة هةستيارى دايكةكةدا .لة حالنةتةدا ئةنةر  ٥مانط دواى ليَدانى نامانلؤبؤلينى
ديى  ،Rhتاقيكارى نارِاستةوخؤى كؤمبشى دايكةكـة هـةر نيَطـةتي بـوو ،سـةمليَنةرى
ئةو رِاستىيةية كة نامانلؤبؤلينة ليَدراوةكة دواى  ٧٢كات يميَر كاريطةر بـووة ،بـة
ئةنةر ثؤزيَتي بوو ،دايكةكة ثيَى هةستيارة.
لةو حالنةتانـةى كـة كؤرثـة Duى ثـؤزيَتي و دايـ

Rhى نيَطـةتي بـىَ ،النـي كـة

رِيَــــاةى ثيَشــــنياركراوى نامــــانلؤبؤلينى ديى Rhى لــــةبار ،یەکستتتتانە بە٥٠٠
مايكرِؤنرا ( ٢٥٠٠يةكةى نيَونةتةوةيى).
ئالَؤزكاري يةكانى ليَدانى طاماطلؤبؤلينى دذى :Rh
يةكيَ لة ئالنؤزكارييةكانى ليَدانى نامانلؤبؤلينةكان لة رِيَطـاى ماسـؤلنكةوة ،ئـازارى
زؤرى ويَنى ليَدانةكةية .هةر بؤية دةبـىَ ئـارا و لةسـةرةخؤ و ليَدانةكـة لـة قـوو يى
ماسؤلنكةدا بىَ و ،ئةنةر رِيَاةى ليَدانةكةش زؤرة ،دةبـىَ بـة ئةندازةنـةليَكى ضـووكةى
نيَشي بة  ٤تـا  ٥ميلـىلـيؤ دابـةش بكـرىَ و لـة ضـةند ـويَنةوة ىلَ بـدريَد .هـةروةها
كاردانةوةى ثيَستى ويَنى ليَدانةكة و بةرزبوونةوةى ثلةى نةرماى لةش لة ئالنؤزييـة
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باوةكانيـــةتى .لـــة هيَنـــديَ حالنـــةتى كـــة دا ،هيَلنـــن دان ،رِ ـــانةوةو كاردانـــةوة
سيستميكةكانى هيَدمةى ئانافيالكسـى بـة تايبـةتى ئةنـةر نـووكى سـةرة دةرزييةكـة
بايَتة نيَو دةمارةوة(رِةط) ،سةرهةلَ دةدا .دةبىَ لة جؤرة حالنةتانةدا دةست بـةجىَ
دةرمان بكـرىَ .ئـةو كةسـانةى كـة بـةردةوا نامـانلؤبؤلينى مرؤيـى وةردةنـرن ،ويَ
دةضىَ بـة ديى نيشـانة ئالؤتيثـةكانى ئيمؤنؤنلؤبـؤل بـة تايبـةتى
هةستيار بد و نيشانةنةليَكى لة يَوةى ئانافيالكسىيان ىلَ وةدةركةوىَ.

markers

Gmةوة

حالَةتة قةدةغة كراوةكانى ليَدانى طاماطلؤبؤلينى دذى :Rh
 )١ئــةو كةســانةى كــة ناتــةواوى ســازكردنى

deficiency(IgA

)IgAيــان

هةية(ضاويَ لة باسى ديةتةن بكةوة).
 )٢تووش بووان بة دابةزينى توندى ثةرِةكان يان نةخؤ يية مةيينىيةكانى
ديكة(.)Coagulation (disorders
 )٣تاقيكارى ثؤزيَتيظى رِاستةوخؤى كؤمبشى كؤرثة.
 )٤تاقيكارى ثؤزيَتيظى نارِاستةوخؤى كؤمبشى داي .
ميكانيزمى كارى طاماطلؤبؤلينى دذى :Rh
تاكوو ئيَستا سىَ ميكانيش بؤ كاركردى نامانلؤبؤلينى ديى  Rhثيَشنيار كراوة:
 )١كاردانةوةى بةرنيَرِةوة(:)Feedback-inhibition
ليَدانى  ،anti-Rhبة يَوةى كاردانةوة بةر بة روويانى سيستمى بةرنريى خانةخو َ
ي
ديى ديةجينى  Rhدةنرىَ.
 )٢ئامادةكردنى خانـة كؤنؤِؤلنكـةرة تايبـةتىيـةكان( )Suppressorبـة ديى
ديةجينةكانى .Rh
 )٣بردنةدةرةوةى خيَراى خرِؤكةسـوورةكانى Rhى ثـؤزيَتي لـة سـوورِانى
خويَنى داي :
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ثيَوةلكــانى ديةتــةنى ديى  Rhبــة خرِؤكةســوورةكانى  Rhثــؤزيَتيظى كؤرثــةوة،
يارمـــةتى كـــردةوةى فانؤســـيتؤز و ئؤثسؤنيشاســـيؤن دةكـــا و لـــة ئاكامـــدا بـــةر لـــة
هةستياربوونى خانةخوىَيةكة ،خرِؤكةسوورةكانى كؤرثةكة لةنيَو دةضد.
خالَة ثيَويستةكانى دواى ليَدانى طاماطلؤبؤلينى دذى :Rh
بـة دواى ليَــدانى نامـانلؤبؤل  ،النــي كــة تـاكوو سـىَ مــانط لـة كوتــانى ظاكسـةنة
زيندووة ظايرؤسىيةكانى وة  ،ملةخرِة ،سووريَاة ،سووريَاةى ئـةلنمانى ،ميَكوتـة 155و
 ...هتد ،دوورى بكرىَ .ئة ثيَشـطِييـة بـؤ ظاكسـةنة خـؤراكىيـةكانى وة نرانـةتا،
ظاكسةنة ظايرؤسة كويراوةكـانى وة ئـةنولؤئانشا يـان ظاكسـةنة تؤكسـؤئيدةكانى وة
وةناخ و دةردةكؤثان نية.
نامانلؤبؤلينة مرؤيىيةكان لـة كـؤى سـةدان يـان هـةزاران ثالزمـاى خؤبةخشـةكانى
وةدةست ديَند .كةوابوو سةرةرِاى بوونى ديةتةنى مةبةست ،خاوةنى ديةتةننـةليَكى
جؤراوجــؤرى ديكــةى ديى ميكرِؤبــة جؤراوجؤرةكــانى ديكة ــد .ئةنــةر دواى ليَ ـدانى
نامانلؤبؤلينةكان ،تاقيكارى سـيَرِؤلؤيى يـان ئيمؤنؤلـؤيى لـة سـِِؤمى نامـانلؤبؤلينى
وةرنــرةوة ئــةجنا بـدرىَ ،بــؤ زؤريَـ لــة نةخؤ ــةكان دواى ماوةيــة ويَ دةضـىَ بــة
ــيَوةيةكى نارِاســت ثــؤزيَتي بــىَ .ئــةو مــاوةى كــة تاقيكــارييــة ســيَرِؤلؤيى و
ئيمؤنؤلــؤيييــةكانى تيَــدا ثــؤزيَتيظد ،بــة ثيَــى رِيَــاةى نامــانلؤبؤلينى ليَــدراو ،ثلــةى
هةستيارى يَوازى تاقيكارى و ئةو ماوةش كة لة ليَدانى نامانلؤبؤلينةكة تـيَثـةرِيوة،
نؤرِاو و زياتر لة ضةند مانطيب دةخايةنىَ.
ناوة تيجارةتىيةكانى طاماطلؤبؤلينى دذى :Rh
Human anti-Rho(D) ( Rh

يةكة جار نامانلؤبؤلينى مرؤيى يـان هيَمؤلـؤنى ديى
 )immunoglobulinلـــة اليـــةن كؤمثانيـــاى  Orthoبـــة نـــاوى تيجـــارةتى رِؤنـــا

( ® )RhoGAMكةوتة بـازارِةوةو ؤرِ ـيَكى لـة ثيَشـطِى لـة مـردن و قة ضـؤكردنى
 : 155آبله مرغان  :Chicken poxميَكوتة ،دريَلة و ميَكوتة،
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نةخؤ يية هيَمؤاليتيكىيةكانى كؤرثةكاندا ثيَ هيَنا .رِؤنا لـة دوو و ـةى رِؤ()Rho
بة ماناى Rhى ثؤزيَتي و نـا ( )GAMكـورت كـراوةى نامـانلؤبؤل  ،ثيَـ هـاتووة.
ئةمرِؤكــــة نامــــانلؤبؤلينى مرؤيــــى ديى  ،Rhلــــة اليــــةن كؤمثانيــــا جؤراوجــــؤرة
دةرمانييةكانةوة ساز دةبىَ و بة ناوة جؤراوجؤرة تيجارةتىيةكانةوة ديَتة بـازارِةوة،
بؤ ويَنة Rhesogamma® ،و  Matergam®Pلة اليـةن كؤمثانيـاى بيَهرينطـةوة دروسـت
دةكريَد .دةبىَ دةرزى نامانلؤبؤلينةكة لة سةالجةيةكى  ٢تـا  ٨ثلـةى سـةدى تـاكوو
رِيَكــةوتى بةسةرضــوونةكةى ،هــةلنطِىَ .دةبـىَ دواى كردنــةوةى دةرزييةكــة ،دةسـت
بةجىَ كةلنكى ليَ وةرنِىَ .ئةنةربيَتوو بيبةستىَ ،ويَ دةضىَ رِادةيـة لـة نـةردةكانى
بة يَوةى ثؤىلميَريان ىلَ بىَ و لة كاتى ليَدانيان ئازار يـان كاردانـةوةى زؤر تونـد سـاز
بكةن .دةبىَ بةر لة ليَدان ،نِاوةى نامانلؤبؤلينةكة بة با ى بثشـكندرىَ تـاكوو هـيض
جؤرة زةرِرِاتيَكى كة بة ضاو دةبيندريَد ،نةيميَنىَ.

كؤمةلَة طرووثة خويَنى لوئيز
)(Lewis blood group system

ديةجينـةكانى كؤمةلنـةى لـوئيش بـة ثيَاـةوانةى ديةجينـةكانى  ABHلـة ثيَكهاتــةى
خرِؤكة سوورةكان ن  ،بة مـاددةى ثيَشـنيازى يةكسـانيان لةنـةلَ كؤمةلنـة نرووثـة
خويَنى ABOدا هةية .ئة ديةجينانة لة سةرةتادا بة يَوةى نـةردةكانى نـِاوة لـة
دةردراوةكانى وة  ،ثالزما ،ليـ  ،فرميَسـ و ـلةكانى ديكـةى لـةشدا دةردةدريَـد و
دواية تيَكةلَ بة خرِؤكة سوورةكان دةبد و تايبةمتةنديية ديةجينـةكانى لـوئيش نيشـان
دةدةن .ئة نةردانة لة جـؤرى ضـةورى نةاليكؤسـوينطؤن و نيشـانةى ديةجينةكـةيان
ةكرة.
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بؤهيَلنى ديةجينةكانى كؤمةلنةى لوئيش بة نيشانة كورت كراوةكانى " "Leبة يَوةى
زالَ و " "leبــة ــيَوةى بــةزيوو يــان ئــامؤرِف نيشــان دةدةن .بــؤهيَلنى  Leلةســةر
كرِؤمــــــؤزؤمى  ١٩دايــــــة و ــــــي كردنــــــةوةى ئـــــةنشميى  ١و ٤ى فؤكؤزيــــــب
ترِانسويَرِاز(  )1,4 Fucosyltransferaseكؤنؤِؤلَ دةكا .ئة ئةنشمية ةكرى فؤكؤز بـة
ئيَد ــ ئةسيَتيب نلؤكؤزى ئام ()N-acetylglucosamineى زجنِةى ئؤليطؤساكاريدى
جــؤرى "يــة "ةوة دةلكيَنــىَ .هةرضــةند بؤهيَلنــةكانى كؤمةلنــةى لــوئيش لــة بؤهيَلنــة
دةردراوةكــانى  Se/seو  ABHجيــا و ســةربةخؤن ،بــة نيشــانةكانيان ثيَوةنــدى بــة
بؤهيَلنة دةردراوةكانةوةية .ئةو كةسـانةى كـة بـؤهيَلنى دةردراويـان نيـة ( )se/seبـة
بؤهيَلنى زالنى Leيان هةية ،ديةجينى  Leaبة خةستىيةكى زؤرةوة لة ثالزما و لةكانى
لةشدا دةردةدةن و خرِؤكة سوورةكانيشيان خاوةنى رِووخسارة بابـةتى )Le(a+ b-ن.
بة ثياةوانة ئةو كةسانةى كة بؤهيَلنى دةردراويان بة يَوةى هيَمؤزيطؤت ( )Se/Seيان
هيَؤِؤزيطؤت ( )Se/seهةية ،ئةنةر بؤهيَلنى  Leيان هةبىَ ،لةنيَو زةرداو و لةكانياندا
نــةردةكانى بــؤهيَلنى  Lebو لةســةر خرِؤكــة سوورةكانيشــيان ديةجينــى )Le(a-b+يــان
هةية .كـةوابوو ديةجينـى  ،Lebبةرهـةمى هاوكـارى سـىَ بـؤهيَلنى  Se ،Leو Hة .لـة
سا نةى دوايىدا ديةج نةليَكى ديكةى كؤمةلنةى لوئيشيان وة  Leb ،Lecو Lexيـان
دؤزيوةتةوة.
ئةو كةسانةى كة بؤهيَلنى بةزيوى leيان هةية ،هيض كا لـة ديةجينـةكانى كؤمةلنـةى
لوئيش دةرنـادةن .لـة خشـتةى يمـارة  ٦ـــ ١٦دا ،بـةربآلوى ديةجينـةكانى كؤمةلنـةى
لوئيش لة دوو رِةنةزى رِةش و سثىدا نيشان دةدات.
كؤمةلنة نرووثة خويَنى لوئيش لة رِوانطةى كلينيكالنىيةوة نرينطة .ئةو كةسـانةى كـة
ديةجينى Leaيان نية ،لة كاتى وةرنرتنى خويَنيَ كة ئـة ديةجينـى لـوئيشةى هةيـة،
هةســتيار دةبــد و لــة بةخشــينى خــويَنى دواتــردا anti-Lea ،دةتــوانىَ كاردانــةوةى
هيَمــؤاليتيكى و مةترســيدار ثيَ ـ بيَن ـىَ ،لــة حالنيَــ دا  anti-Lebتوانــايى ئــة جــؤرة
كاردانةوانةى نيـة .ديةجينـةكانى لـوئيش لـة كؤرثـةكاندا نيـة ،كـةوابوو لـة سـ ثـرِىدا
مةترسييةكى بؤ كؤرثةلة نية .لة دوو حةوتووى دواى لةداي بوون بـةوالوة وردة وردة
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ديةجينى Leaى ساز دةبىَ ،لة حالنيَ دا لة تةمةنى  ١تـا  ٣سـالنى رِووخسـارة بابـةتى
لوئيش لة مندالنةكةدا تةكميب دةبىَ .لة دةورانى دوونيـانىدا ،ديةجينـةكانى لـوئيش الواز
دةبد و ويَ دةضـىَ بـة نيَطـةتي رِاثـؤرِت بدريَنـةوة .لةوانةيـة بـة هـؤى هؤرِمؤنـةكانى
دةورانـى دوونيــانى ،رِادةى ئـةنشميى  ١و ٤ى فؤكؤزيــب ترِانسـويَرِاز دابــةزىَ .زؤربــةى
ديةجينةكانى لـوئيش لـة نرووثـى IgMن و لـة تاقميَـ لـة مرؤظـةكاندا بـة ـيَوةيةكى
سرو تى ،بة بىَ ثيَدانى خـويَد وةكـوو ئايشؤئانلؤتينينـةكانى كؤمةلنـة نرووثـة خـويَنى
 ABOثيَ بيَد.
خشتةى  ٦ــ  :١٦دةرسةدى بةربآلوى ديةجينةكانى كؤمةلنةى لوئيش لة دوو رِةنةزى رِةش و سثىدا

رِووخسارة بابةت
)Le(a+b b-
)Le(a- b+
)Le(a- b-

دةرسةدى بةربآلوى
رِةنةزى رِةش
رِةنةزى سثى
٢٢
٢٣
٧٢
٥٥
٦
٢٢

ئةو هؤكارانةى كة لة دياري كردنى طرووثى خويَندا دةستيان هةية:
ئةلف :ئةو هؤكارانةى كة لة يَوازى رِاستةوخؤى دياري كردنى نرووثـى خـويَددا
دةستيان هةية:
 )١دياري كردنى نرووثى خويَنى كؤرثة ساواكان ديوارة.
ديةجينةكانى كؤمةلنة نرووثة خويَنى  ABOلة حةوتووى  5٥تـا ٦ى كامـبَ بـوونى
كؤرثةلة لةسةر خرِؤكة سوورةكاندا وردةوردة ئا كرا دةبد .بـة دواى لـةداي بـووندا
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نشيكةى دوو سالَ و زؤر جاريب زياتر دةخايـةنىَ تـا تـةواوى نيشـانةكانى ديةجينةكـة
سةرهةلَ بدةن .ئة مةسةلة بة تايبةتى لة بابةت نرووثى خويَنى A1دا دروستة كة ويَ
دةضىَ لة سةرةتادا رِاثؤرِتى  A2بدةنةوة كة لة رِاستىدا A1ية.
 )٢نرووثى خويَنى تايبةتى :B
تاقميَ لة باكؤييةكان بة تايبةتى باكؤييةكانى نرا نيَطةتي  ،ئةنشمييَ بة ناوى
ديَئاســتيالز ( )Deacetylaseدةردةدةن كــة نرووثــى ئةس ـيَتيلى م ـاددةى ديةجينــى
نرووثى خويَنى  Aبة تايبةتى  A1جيا دةكاتةوةو لة ئاكامـدا كةسـةكة بـة ـيَوةيةكى
كاتى نرووثى خويَنةكةى دةبيَتة  .Bئة دؤخة لة يَرثةجنةى رِؤؤلنة نـةورة و كـؤ ،
نِانى رِؤؤلنة و ضلن كردن بة باكؤييةكانى نرا نيَطةتي دا ،رِاثؤرِت دراوة .سِِؤمى
ئة كةسانة زياتر خاوةنى anti-Bية.
 )٣نرووثى خويَنى خانةكانى ثةتكة ناو :
ثةتكــة نــاوكى كؤرثــة ســاواكان خــاوةنى ماددةيــةكى ــيَوة جيَلــة بــة نــاوى
وارِتؤن( )Wharton,s jellyكة بة هـؤى بـوونى تر ـى هيالؤرِؤنيـ ()Hyaluronic acid
دةتـــوانىَ بـــة ـــيَوةيةكى ناتايبـــةتى ،خرِؤكـــة ســـوورةكان ثيَكـــةوة بلكيَنـــىَ و
ئانلؤتيناسـيؤنى نارِاســت ثيَـ بيَنـىَ .لــة جــؤرة حالنةتانـةدا بــة زيــادكردنى ئـةنشميى
هيالنؤرِؤنيداز بة منوونةى خويَنةكة ،خرِؤكةكان لة يةكؤى جيا دةبنةوة.
 )٤نةخؤ ة تووشبووةكان بة يَرثةجنةى خويَد(:)Leukemia
توانايى ديةجينةكانى  Aو  Bلةسةر خرِؤكة سـوورةكانى نةخؤ ـة تـووشبووةكـان
بة يَرثةجنةى خويَد كة دةبيَتةوة .لـة ئاكامـدا ويَ دةضـىَ ئانلؤتيناسـيؤنى خرِؤكـة
سوورةكان زؤر الواز يان ديار نةبىَ و بة هةلنة رِاثؤرِت بدريَتةوة.
 )٥ييَر نرووثة الوةكىيةكانى  Aو :B
زؤر جار ويَ دةضىَ نرووثى خويَنى كةسيَ  ،ييَـر نرووثـى الوةكـى  Aوة  A3بـىَ،
لة حالنةتةدا بة جيَطاى  A3نرووثى خويَنى  Oو بة جيَطاى  ،A3Bنرووثـى خـويَنى B
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دةدريَتــةوة .لــة جــؤرة حالنةتانــةدا ،ـيَوازى نارِاســتةوخؤى ديــاري كردنــى نرووثــى
خويَد ،ؤردنى خرِؤكةكان بة ئةنشيم و زؤربـةى ـيَوازةكانىتـر ثيَشـنيار كـراوة .ئـةو
كةسانةى كة ييَر نرووثى الوازى Aيـان هةيـة ،هـةر ضـةند لةنـةلَ anti-Aدا كاردانـةوة
نيشان نادا ،بة ويَ دةضىَ لةنـةلَ (anti-AB ،)anti-Cى نيشـان بـدةن .دةبـىَ بـة
جؤرة كةسانة خويَنى ييَر نرووثى الوةكى Aيان ثىَبدرىَ ،ضونكة ئةنةر خويَنى A1يان
ثىَبدرىَ ،توو ى حةساسـيةت دةبـد و لـة ثيَدانـةكانى دواتـردا ،توو ـى كاردانـةوةى
مةترسيدارتر دةبد .بة كةمى ويَ دةضىَ ييَر نرووثى الوازى  Bببيندرىَ.
 )٦زؤربوونى ويسكؤزيتةى خويَد (:)Hyperviscosity
ئةنةر بة هةر هؤية نووسـةكى يـان ويسـكؤزيتةى خـويَد زؤر بـىَ توانـايى ثيَكـةوة
لكــانى خرِؤكــة ســوورةكانى ثيَكــةوة هةيــة و ئانلؤتيناســيؤنيَكى نارِاســت ثيَـ ديَنـىَ.
وةكوو زؤربوونى نامانلؤبؤل (ميلؤما) و فيوينؤييَنى خويَد يان زيادكردنى هيَنديَ لـة
ماددةكــان بــة خــويَد وة ديَكســؤان( )Dextranو ثــؤىل وينيلــى ثِِؤليــديَد (.)PVP
ناسينةوةى ئانلؤتيناسيؤنيَكى نارِاست لـة رِاسـتةقينةكةى ،بـة دوو ـيَوة مةيسـةر
دةبىَ.
ئةلف) كةلن وةرنرتد لة خرِؤكة سوورة ؤراوةكان.
بؤ ثيَشطِى لة ثيَ هاتنى ئانلؤتيناسيؤنيَكى نارِاست ،دةكرىَ ضةنديد جار خرِؤكة
سوورةكان بة سِِؤمى فيشيؤلؤيى بشؤنةوة.
ب) كةلن وةرنرتد لة مايكرِؤسكؤثى نووري.
خرِؤكــة ســوورةكان لــة ئانلؤتيناســيؤني نارِاســتدا لــة ييَــر مايكرِؤســكؤ وة ل ـة
يَوةى دانانى دراوى ئاسد لةسةر يـة بـة ـيَوةى رِيَـ و ثيَـ دةبينـدريَد كـة ثيَـى
دةلنيَد ،فؤرِمى رِؤلؤ(( )Rouleaux formationويَنةى يمارة  ٧ــ  ،)١٦لة حالنيَـ دا لـة
ئانلؤتيناسيؤنى رِاستةقينةدا ،خرِؤكة سوورةكان بة يَوةيةكى نارِيَ ثيَكـةوة لكـاون.
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َماتؤلؤيىكؤى ئة و ةية " ،"Rouleauكة و ةيةكة فةرِانسةوى و ليَرةدا بة
)Rouleaux
رِؤلؤ(
ئيمؤنؤهي
ماناى زجنِةوار هاتووة.

ويَنةى

٧ـــ:١٦

ئانلؤتيناسيؤنيَكى
خرِؤكةسوورةكان
ثةنايةكةوة.

نارِاست
وة

ويَنةى

مايكرِؤسكؤثى

يان

رِؤلنؤ.

دراوى

كلنى
ئاسد،

كةوتوونة

 )٧بةكاربردنى هيَنديَ لة دةرمانةكان:
بةكارهيَنانى تاقميَ لة دةرمانةكانيب دةتوانىَ خرِؤكة سوورةكان ثيَكةوة بلكيَنىَ و
ئانلؤتيناسيؤنى نارِاست ثيَ بيَنىَ.
 )٨بةرزبوونةوةى تيؤى ئوتوو ئانلؤتينينة ساردةكان:
بةرزبوونى تيؤى ئوتوو ئانلؤتينينة ساردةكان( )Cold autoagglutininsلة خويَددا
دةتوانىَ خرِؤكة سوورةكان ثيَكةوة بلكيَنىَ و ئانلؤتيناسيؤنى نارِاست ثيَ بيَنىَ.
 )٩دية زيندةكان:
زؤر جار بةكارهيَنانى تاقميَ لة ديةزيندةكانى وة نيَئؤمايسـ و كلؤرِامويَنيكـؤلَ،
دةتوانىَ وة نةليَكى نارِاست بداتةوة.
 )١٠نةردة نِاوة ديةجينةكانى  Aو :B
لـــة تاقميَـ ـ لـــة نةخؤ ـــةكانى تـــووشبـــوو بـــة ـ ـيَرثةجنةى ئادنؤكارســـينؤما
()Adenocarcinomaى نــةدةدا ،رِيَاةيــةكى زؤرى ديةجينــى نــِاوةى  Aيــان  Bلــة
سِِؤ و ثالزماى خويَددا دةردةدرىَ .نةردة نِاوة ديةجينةكانى  Aيـان  Bدةتـواند
دية سـِِؤمةكانى ديــاري كردنــى  Aو  Bثووضــةلَ بكةنــةوةو لــة ئاكامــدا كاردانــةوةى
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ئانلؤتيناسيؤن لةنةلَ خويَنى ئة نةخؤ انةدا الواز يان نيَطةتي دةبـىَ .كـةوابوو ويَ
دةضىَ نرووثى خويَنى ئة نةخؤ انة بة هةلنة بدريَتةوة.
 )١١نرووثى خويَنى كامييَرا(:)Chimeric blood group
ئةو نةخؤ انةى كة ثيَوةندى مؤخى ئيَسكيان بؤ كراوة ،ئةنةر لة رِوانطةى نرووثى
خويَنى ABOوة لةنةلَ ثيَدةرى مؤخى ئيَسكةكةدا وة ية نةبد ،خاوةنى دوو جؤرة
ديةجينــى نرووثــى خــويَنى خؤيــان و هــةروةها ثيَــدةرى ثيَوةندةكة ــد .بــة ج ـؤرة
نرووثــة خويَنــة بــةناو ثيَــى دةلن ـيَد ،كــامييَرا .هــةر بؤيــة ئايشؤئانلؤتينينــةكانى ئــة
نةخؤ انةش لةنةلَ نرووثى خويَنى نةخؤ ةكةدا ية جؤر نـ  .كـةوابوو بـة ـيَوازى
نارِاســتةوخؤش نــاكرىَ نرووثــى خــويَنى ئــة نةخؤ ــانة بــة دروســتى ديــارى بكــرىَ.
كــامييَرا ،بوونــةوةريَكى خــةيالنى و ئةفســانةيى لــة يوونــانى كــؤندا كــة ســةرى ـيَر،
جةستةى بشن ،كلكيَكى لة يَوةى مارى بووة .نرووثى خـويَنى كـامييَرا لـة مجكـىيـة
دوو هيَلكــةيىيــةكانيب كــة نرووثــى خــويَنى جؤراوجؤريــان هةيــة ،دةبينــدرىَ ( ــي
كردنةوةى زياتر لة بة ى دواتردا).
 )١٢ئانلؤتيناسيؤنى بىَ هؤ(:)Polyagglutinable cell
لة هيَنديَ لة ضلنكةكان و يةهراوى بوونى خويَددا ،دةردراوة ميكرِؤبىيـةكان دةبنـة
هؤى لةنيَوضوونى تر ى سيالي يان ئيَد ــ ئةسيَتيب ــ نؤرِئاميني لة ديوارةى خرِؤكة
سوورةكاندا .لة ئاكامدا خرِؤكة سوورةكانى ئة جـؤرة نةخؤ ـانة لةنـةلَ هيَنـديَ لـة
سِِؤمةكاندا كاردانةوةى نارِاست دةدةنةوة .هةروةها ئةنةر خرِؤكة سـوورةكان كـؤن
بــووبد ،زؤر جــار ويَ دةضـىَ لةنــةلَ سـِِؤمى خــؤى يــان لةنــةلَ سـِِؤمةكانىتــريبدا
كاردانةوةى ثؤزيَتيظى نارِاست نيشان بدات.
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ب :ئةو هؤكارانـةى كـة لـة ـيَوازى نارِاسـتةوخؤى ديـاري كردنـى نرووثـى خـويَددا
دةستيان هةية:
 )١نرووثى خويَنى :Cis-AB
جؤرة نرووثة خويَنيَكى ناسرو ـتى مِاتـىيـة ،سـةرةرِاى ئـةوةي كـة بـة ـيَوازى
رِاستةوخؤ ،خرِؤكة سوورةكانى خاوةن ديةجينيَكى الوازى  Aو(Bديارة )A2Bن ،بة
زياتر لة سِِؤمى ئة كةسانةدا anti-Bش هةية .بة نرووثة خويَنة دةلنـيَد  Cis-ABو
كةسانيَكى ساغيشد.
 )٢نرووثى خويَنى كامييَرا (:)Chimeric blood group
ئةنــةر مجكــة دوو هيَلكــةيىيــةكان ،بــة هــؤى ســوورِى خــويَنى هاوبــةش لــة رِيَطــاى
ويَآل ـةوة خــاوةنى نرووثــة خــويَنيَكى جيــاواز بـد ،بــة بــة نيســبةت ديةجينــةكانى
يةكؤييةوة هةلَ دةكةن .وة نرووثى خويَنى  Oو  Aكة لة يَوةيةدا ،ئةو كةسةى
كــة نرووثــى خويَنةكــةى Oيــة ،ئايشؤئــانلؤتينينى Aى نيــة .نرووثــى خــويَنى ئــة
مجكانةش وة ئةو نةخؤ انةى كة ثيَوةندى مؤخى ئيَسكى ناهاوضة نيان بؤ كـراوة،
ثيَى دةلنيَد كامييَرا.
 )٣بةخشينى خويَد:
ئةنةر نةخؤ يَ لة دوايىيانةدا خويَنى كاملنى جيا لة نرووثـى خـؤى وةرنرتـووة،
وة ثيَــدانى  Oبــة نرووثــة خويَنــةكانى ديكــة ،لــة ـيَوةيةدا ئانلؤتينين ـةكانى نيَــو
سِِؤمى ئة نةخؤ ة ،رِاستةقينة ن .
 )٤كؤرثة ساواكان و بةسا ضووةكان:
نشي بـة  ٦مـانط دةخايـةنىَ تـاكوو ئايشؤئانلؤتينينـةكانى  Aو Bلـة سـِِؤمى ئـة
كؤرثانةدا سةنتيَش و بؤ دةست نيشان كردن بـنب .لـة اليـةكىتـرةوة ،ئةنـةر ئافرةتيَـ
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نرووثى خويَنةكـةى  Oو كؤرثةكة ـى  Aيـان  Bبـىَ ،ضـونكة نرووثـة خويَنـةكانى
خاوةنى ديةتةنةكانى  anti-Aو anti-Bيان لة نرووثى IgGية و دةتواند لـة ويَآل ـةوة
O

تىَثةرِن ،كةوابوو ويَ دةضىَ دياري كردنى نرووثـى خـويَنى ئـة كؤرثانـة بـة ـيَوازى
نارِاستةوخؤ وة ميَكى نارِاست بداتةوة ،هةر بؤية بىَبايةخة.
بة يَوةيةكى سرو تى بة ضوونة سةرى تةمـةنيب سيسـتمى بـةرنريى زيـاتر الواز
دةبىَ ،بة يَوةية كة تيؤى ئانلؤتينينةكانى  Aو Bلة مرؤظة بةتةمةنـةكاندا كـةمؤ
لة هى الوةكانة(جويَلنى لة كويَى ،يادت بةخيَر!؟).
 )٥نؤرِينى ثالزما:
ئــــةو نةخؤ ــــانةى كــــة لــــة دوايــــىيانــــةدا كةوتوونةتــــة ييَــــر نــــؤرِينى
ثالزمــا( ،)Plasmapheresisويَ دةضــىَ ئايشؤئانلؤتينينــةكانى  Aيـــان Bى ثالزمـــاى
ثيَدراوةكةيان وة هى نةخؤ ةكة نةبىَ و بة يَوةيةكى كاتى نةكرىَ نرووثى خـويَنى
ئة نةخؤ انة بة يَوازى نارِاستةوخؤ ديارى بكرىَ.
 )٦ئالؤ ديةتةنة ضاوةرِوان نةكراوةكان:
بةرزبوونى تيؤى هيَنديَ لة ديةتةنة ضاوةرِوان نةكراوةكان لة سِِؤ (نشي بـة يـة
لةسةدى مرؤظةكان)دا ،دةتوانىَ وة نةليَكى نارِاست لة يَوازى نارِاستةوخؤى دياري
كردنى نرووثى خويَددا ثيَ بيَنىَ ،وة ئالؤ ديةتةنةكان،anti-M ،anti-H ،anti-A1 ،
 anti-P1 ،anti-Leaو يــان ديةتــةنى ديى ــةكرى الكتــؤز .لــةنيَو ئــالؤ ديةتةنــةكانى
سةرةوةدا anti-H ،باوترينيانة.
 )٧نةخؤ ة تووشبووةكان بة دابةزيد يان ناتةواوى سةنتيَشى نامانلؤبؤل :156

.Hypo-or agammaglobulinemia : 156
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ئــةو نةخؤ ــانةى كــة بــة ــيَوةيةكى بؤمــاوةيى يــان لە ڕێگتتای نرتنــةوة لــة
كةسيَكىتر يان تايبةتى(اكتسابى) توو ى دابةزيد يان ناتـةواوى نامـانلؤبؤل دةبـد،
ئايشؤئانلؤتينينةكانى  Aو Bيان نية .كـةوابوو نـاتواند ـيَوازى نارِاسـتةوخؤى ديـاري
كردنى نرووثى خويَد لةنةلَ سِِؤمى ئة نةخؤ انةدا ئةجنا بدةن.
 )٨ئوتوو ديةتةنةكان:
ويَ دةضىَ لة سِِؤمى تاقم َي لة نةخؤ ةكاندا ،ئوتوو ديةتةننةليَكى زؤر بـةهيَشى
وة  anti-Iهةبىَ .سِِؤمى ئة جؤرة كةسانة لةنةلَ خرِؤكة سـوورى نرووثـةكانى ،A
 O ،AB ،Bو تةنانةت هى خؤ يان كاردانـةوة نيشـان دةدا .ئةنـةر تاقيكـارى ديـاري
كردنى نرووثى خـويَنى نارِاسـتةوخؤ لةنـةلَ سـِِؤمى ئـة نةخؤ ـانةدا لـة  ٣٧ثلـةى
سةدىدا بةرِيَوةضىَ ،دةستيَوةردانى  anti-Iكـةمؤة ،ضـونكة ئـة ديةتةنـة لـة بة ـى
ديةتةنة ساردةكان دةيميَردرىَ.
 )٩رِادةى ثرِؤتينى سِِؤ :
ئةنــةر رِيَــاةى ثرِؤتينــى ســِِؤ زؤر لــة ســةريَ بــىَ( ،)Dysproteinemiasوة
مايلؤماكان( ،)Myelomaدةتوانىَ تةواوى خرِؤكـةكان ثيَكـةوة بلكيَنـىَ و فـؤرِمى رِؤلـؤ
ثيَ بيَنىَ .دةبىَ ئة جؤرة سِِؤمانة بةر لة تاقيكارى دياري كردنـى نرووثـى خـويَنى
يَوازى نارِاستةوخؤ لةنةلَ سِِؤمى فيشيؤلؤيىدا تراو بكريَتةوة .هةروةها كؤنؤِؤلنيَكى
سِِؤ لةنةلَ خرِؤكة سوورةكانى نةخؤ ةكة خؤ ى ثيَويستة.

ديارى كردنى طرووثة خويَنةكانى كؤمةلَةى ABO
دةكرىَ بة دوو شيَوة طرووثة خويَنةكانى كؤمةلَةى  ABOديارى بكةن:
ئةلف)

يَوازى رِاستةوخؤ( Cell type ،Direct typeيان :)Front type
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لــة ـيَوازةدا بــة هــؤى ديةتةنــة بــةهيَشةكانى  anti-B ،anti-Aو يــان anti-ABى
نرووثى خويَد يان ئانلؤتينؤييَنى سةر خرِؤكة سوورةكان ديارى دةكرىَ.
ب)

ـيَوازى نارِاســتةوخؤ( )Indirect typeيــان ثيَاــةوانة( Reverse typeي ـان

:)Back type

لة ـيَوازةدا ،سـةرةتا تايبةمتةنـديى( )Specificityئـانلؤتينينى نيَـو ثالزمـا يـان
سِِؤمةكة بة هؤى خرِؤكة سوورةكانى ئا كراى  Aو Bةوة ديارى بكـةن و دواتـر لـة
ئاكامةرِا نرووثى خويَنى كةسةكة دةست نيشان دةكرىَ.
ضونكة دياري كردنى نرووثى خـويَد لةنـةلَ مةسـةلةى مـةرط و ييـان بةرةورِوويـة،
كةوابوو بؤ دلننيايى زياتر لة دروستيى ئاكامى تاقيكارييةكانى ديـاري كردنـى نرووثـى
خويَنى كةسيَ  ،ضاكؤ واية لة دوو ـيَوازى رِاسـتةوخؤ و نارِاسـتةوخؤ و هـةروةها لـة
اليةن دوو كةسى جياوازيشةوة ،ية نرووثة خويَد ديارى بكرىَ .تاقيكـارى رِاسـتةوخؤ
و نارِاستةوخؤى دياري كردنى نرووثى خويَد لة دوو يَوازى سـةر سـاليد و بـة تيـوبى
تاقيكــارى ئــةجنا بــدرىَ ،بــة تاقيكــارى نارِاســتةوخؤى ســةر ســاليد ،بــة هــؤى
هةستيارييةكى زؤر كةمى ،باو نية.
ئةلف :تاقيكارى رِاستةوخؤى دياري كردنى طرووثى خويَن لةسةر

ساليد ( Direct

:)Slide test

ماددة و كةرةسة ثيَويستىيةكان:
)١خويَنى كامـبَ يـان سوسثانسـيؤنى خرِؤكـة سـوورة ناديارةكـانى  ٤٠تـا %٥٠
ؤراوة لة سِِؤمى فيشيؤلؤيىدا.
 )٢ساليديَكى خاويَنى ميكرِؤب ناسى يان كا ىيةكى سثى رِةنطى سةراميكى.
 )٣دية سِِؤمةكانى  anti-B ،anti-Aو .anti-AB
 )٤لــة كــاتى دةســت ويَرِانةيش ـ دا ،ســندووقيَكى نــوورى(box
ضراى(الیت) خويَندنةوة.

 )Viewingيــان
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 )٥لة كاتى ثيَويستىدا ،النسيَت ،لؤكـة و ئـةلكؤل بـؤ خـاويَد كردنـةوةى ـويَنى
دةرزييةكة.
 )٦ئؤثليكاتؤرى ضوىَ يان ثالستيكى.
 )٧ثايثيَتى ثاستؤرِ كة سةريَكى بةسؤاوةو خويَنةكةى ثىَ هةلندةميسرىَ.
 )٨لــة كــاتى ثيَويســتىدا تيــوبى ثلةبةنــدي كــراوى سـةنؤيويؤي بــؤ ــؤردنةوةى
خرِؤكة سوورةكان.
يَوازى كارةكة:
 :١دوو دلنؤثة خويَد كة بة النسيَت لـة سـةرى قـامكى نةخؤ ـةكة نـِاوة يـان دوو
دلنؤثة لة خرِؤكة سوورة ؤراوةكان لـة  ٤٠تـا  %٥٠سـِِؤمى فيشيؤلـؤيى نادياريَـ دا
بكةنة ئة سةراوسةرى ساليديَكى خاويَنةوة.
لـة مـاددةى anti-

 :٢دلنؤثيَ لة ماددةى  anti-Aكة رِةنطةكةى ينة و دلنؤثيَكيب
 Bكة رِةنطةكةى زةرد يان نارجنىية ،جيا جيا بة هةركا لةو دلنؤثانةى زياد بكةن.

 :٣بة سةريَكى ئؤثليكاتؤرةكة ،دلنؤثة خويَنةكة و  anti-Aو بة سةرةكةى ديكة ى
 anti-Bو دلنؤثــة خويَنةكــةىتــر تيَكــةلَ و بــة ئةنــدازةى بازنةيــةكى  ٢س ـةنتى ثــانى
بكةنةوة.
 :٤دواتــر ســاليدةكة لــة دةســتتاندا بطــرن و لــة ســةرووى الثةرِةيــةكى ســثى يـان
سندووقيَكى نوورى بؤ ماوةى  ٢٠ضركة بة يَوةى ئاسؤيى ئةمبةراوبةر و بيجوولنيَند.
 :٥ئةنةر ئانلؤتيناسيؤن رِوويدا ،دانةنةليَكى در تى ثيَكهاتوو لة خرِؤكـة سـوورة
ثيَكةوة لكاوةكان كة لة لةكةدا ديَـد و دةضـد ،ئا ـكرا دةبـىَ .ئةنـةر لـة مـاوةى ٢
خولة دا ئاويَتةكة هةر بة رِةنطى خۆلَ بوو و خرِؤكة سوورةكانيب بة ية ـيَوة ثـرِي
و بآلو بوون ،ئاكامةكة نيَطةتيظة.
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ت ـىَبينــى يــة  :هيَمــؤاليشى خرِؤكــة ســوورةكان ،ســةمليَنةرى كاردانــةوةى ثــؤزيَتيظى
ئانلؤتيناسيؤن نية(بة ثيَاةوانةى يَوازى نارِاستةوخؤ).
ت ـىَبينــى دوو :دةب ـىَ خرِؤكــة ســوورةكانى خويَندةرةكــةش لةنــةلَ anti-ABدا تــاقى
بكريَتةوة ،بة بؤ وةرنرى خويَنةكة ثيَويست ناكات.
تىَبينى سىَ :دةبىَ نرووثى خويَنى  Oلةنةلَ anti-ABدا تةئيد بكرىَ.
تىَبينى ضوار :ئةنةر بة جيَطاى سـاليدى ميكـرِؤب ناسـى لـة كا ـى سـةراميكى سـثى
رِةنـط كــةلن وةرنـِىَ ،كاردانــةوةى ئانلؤتيناسـيؤنةكة زؤر ئا ــكراتر و بـؤ رِاهيَنــانى
خويَندكارةكانيب با ؤة.
ليَ دانةوة:
ئةنةر خرِؤكة سوورةكانى لةبةرضاو نِاو بؤ تاقيكـارييةكـة تـةنيا لةنـةلَ سـِِؤمى
anti-Aدا ئانلؤتيناسيؤن بدا ،بة لةنةلَ anti-Bدا نةيدا ،كةواتة خويَنى ناديارةكـة،
نرووثى Aية (خشتةى يمارة  ٧ــ  .)١٦ئةنةر خرِؤكة سوورةكانى لةبةرضاو نِاو بـؤ
تاقيكارييةكة تةنيا لةنةلَ سِِؤمى anti-Bدا ئانلؤتيناسيؤن بـدا ،بـة لةنـةلَ anti-
Aدا نةيدا ،كةواتة خويَنى ناديارةكة ،لـة جـؤرى Bيـة .ئةنـةر خرِؤكـةكانى لةبةرضـاو
نِاو لةنةلَ سـِِؤمةكانى  anti-B ،anti-Aو anti-ABدا ئانلؤتيناسـيؤن بـدا ،خـويَنى
ناديارةكـــة لـــة جـــؤرى ABيـــة ،ئةنـــةر خرِؤكـــة ســـوورةكانى لةبةرضـــاو نـــِاو بـــؤ
تاقيكـــارييةكـــة لةنـــةلَ هـــيض كـــا لـــة ســِِؤمةكانى  anti-B ،anti-Aو anti-ABدا
ئانلؤتيناســيؤن نــةدا ،نرووثــة خويَنــةكانى  B ،Aو  ABلةنــةلَ س ـِِؤمى anti-ABدا
كاردانةوة نيشان دةدةن.
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خشتةى يمارة  ٧ــ  :١٦رِيَنمايى دياري كردنى نرووثى خويَد بة يَوازى رِاستةوخؤ و نارِاستةوخؤ.

تاقيكارى رِاستةوخؤى دياري كردنى طرووثى خويَن بة

شيَوازى تيوب ( Direct tube

:)test
ماددة و كةرةسة ثيَويستىيةكان:
)١دية سِِؤمة تيجارةتىيةكانى  anti-B ،anti-Aو .anti-AB
 )٢سوسثانســـيؤنى خرِؤكـــة ســـوورة ناديارةكـــانى  ٢تـــا  %٥لـــة ســـِِؤمى
فيشيؤلؤيىدا.
 )٣دوو يان سىَ تيوبى تاقي كردنةوةى سِِؤلؤيى ناكة و خاويَد.
 )٤جيَطا تيوبى لةبار.
 )٥ثايثيَتى ثاستؤرِ.
 )٦سةنؤيويؤج.
 )٧تيوبى ثلةبةندي كراوى سةنؤيويؤي بؤ ؤردنةوةى خرِؤكة سوورةكان.
 )٨ضراى(الیت) خويَندنةوة.
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يَوازى كارةكة:
 )١تيوبــة تاقيكــارييــةكان بــة  Aو  Bنيشــانة بكــةن و بياخنةنــة نيَــو جيَطــا
تيوبةكانةوة.
 )٢دلنؤثيَ  anti-Aبة دلنؤثةتكيَد بكةنة بنكى تيوبيَكةوة.
 )٣دلنؤث َي  anti-Bبة دلنؤثةتكيَد بكةنة بنكى تيوبيَكةوة.
 )٤دلنؤثيَ  anti-ABبة دلنؤثةكيَب بكةنة بنكى تيوبيَكةوة .ئة تيوبـة تـةنيا بـؤ
خويَندةر و نرووثى خويَنى  Oثيَويسـتة ،بـة بـؤ ديـاري كردنـى جـؤرى خـويَنى
وةرنر ،ثيَويست ناكات.
 )٥بـة ثـايثيَتيَكى ثاسـتؤرِ ،دلنؤثيَـ لـة خرِؤكـة سـوورة ناديارةكـانى  ٢تـا ،%٥
بكةنة بنكى تةواوى تيوبةكانةوة.
 )٦بة هيَوا

ى تيوبـةكان جبـوولنيَند و بـة دةورى × g

 ٣٠ضركة لة سةنؤيويؤيى بدةن.

 ،١٠٠٠نشيـ بـة  ١٥تـا

 )٧تيوبةكان لة سةنؤيويؤيةكة بيَننة دةرىَ و بياخنةنة جيَطا تيوبةكانةوة.
 )٨دانــة دانــة تيوبــةكان بــة دةســتةوة بطــرن و ئانلؤتيناســيؤن يــا نــةبوونى
ئانلؤتيناسيؤن بة ليَدانى ثتةية لة بنكى تيوبةكان لـة ييَـر رِووناكـايى ضـراية دا
تاوتوىَ و ئاكامةكة ياددا ت بكةن.
ليَ دانةوة:
يَوازى رِاستةوخؤى دياري كردنى نرووثى خويَد بـة ـيَوازى تيـوب وة
سةر ساليد ليَ دةدريَتةوة.

ـيَوازى

تىَبينى:
هةر ئاكاميَ كة لة يَوازى رِاستةوخؤى دياري كردنـى نرووثـى خـويَددا وةدةسـت
بىَ ،دةبىَ بة يَوازى نارِاستةوخؤش ثشت رِاست بكريَتةوة.
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ب :تاقيكتتارى نارِاستتتةوخؤى ديتتاري كردنتتى طرووثتتى ختتويَن بتتة ش تيَوازى تيتتوب
(:)Indirect Slide test
ماددة و كةرةسة ثيَويستىيةكان:
 )١سِِؤ يان ثالزماى ناديار.
 )٢سوسثانســيؤنى ديــاري كــراوى خرِؤكــة ســوورة ــؤراوةكانى  ٢تــا  %٥لــة
سِِؤمى فيشيؤلؤيىدا لة نرووثةكانى  B ،A1و لة هيَنديَ حالنةتيبدا .A2
 )٣دوو يان سىَ تيوبى تاقيكارى ناكة و خاويَنى سيَرِؤلؤيى.
 )٤جيَطا تيوبيَكى لةبار.
 )٥ثايثيَتيَكى ثاستؤرِ.
 )٦سةنؤيويؤي.
 )٧ضراى خويَندنةوة يان سندووقيَكى نوورى.
 )٨تيوبى ثلةبةندي كراوى سةنؤيويؤي بؤ ؤردنةوةى خرِؤكة سوورةكان.
يَوازى كارةكة:
 )١دوو تيوبى تاقيكاريى سيَرِؤلؤيى بة  Aو  Bنيشانة بكةن و بياخنةنة نيَو جيَطا
تيوبيَكةوة.
 )٢دلنؤثيَ لة سِِؤ يان ثالزمـاى ناديارةكـة بـة ثـايثيَتى ثاسـتؤرِ بكةنـة بنكـى
تيوبةكانةوة.
 )٣دلنؤثيَ لة سوسثانسيؤنى خرِؤكة سوورةكانى  A1بة ثـايثيَتى ثاسـتؤرِ بكةنـة
بنكى تيوبى Aةوة.
 )٤دلنؤثيَ لة سوسثانسيؤنى خرِؤكة سـوورةكانى  Bبـة ثـايثيَتى ثاسـتؤرِ بكةنـة
بنكى تيوبى Bةوة.
 )٥تيوبةكان زؤر بة هيَوا ى جبوولنيَند و بؤ ماوةى  ١٥تا  ٣٠ضـركة بـة دةورى
 ١٠٠٠ × gلة سةنؤيويؤييان بدةن .ئةنةر بةر لة سةنؤيويؤي كـردن ،تيوبـةكان
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بــــؤ مــــاوةى  ٥تــــا  ١٦خولــــة لــــةنيَو تاقيطاكــــةدا دانــ ـيَد ،كاردانــــةوةى
ئانلؤتيناسيؤنةكة ،با ؤ دةبيندرىَ.
 )٦تيوبــةكان لــة ســةنؤيويؤيةكة بيَننــة دةرىَ و ئاكــامى ئانلؤتيناســيؤن لــة
تيوبةكاندا تاوتوىَ و ياددا ت بكةن.
تىَبينى:
ويَ دةضىَ بة هؤى بـوونى كؤمثلمـان لـة سـِِؤمى ناديارةكـةدا ،هيَمـؤاليشى خرِؤكـة
سوورةكان لة تيوبةكاندا ببيندرىَ .ي بوونةوةى خرِؤكـةكانيب وة كاردانةوةيـةكى
ثـؤزيَتي دةيميَـردرىَ .لـة حالنـةتنـةليَ دا كـة ثالزمـا هـةلنطرى مـاددةى دية مـةيينى
EDTAى هــةبىَ ،ــى بوونةوةيــة نابينــدرىَ .ضــاال بــوونى ثرِؤتينــةكانى سيســتمي
كؤمثلمان ،ثيَويستى بة ئايؤنى كةليسيؤ هةية و ماددةى  EDTAلةنـةلَ ثيَوةلكـانى
بة كةليسيؤمةوة ،لةو دةوروبةرةى وةدةردةنيَ .ثرِؤتينةكانى سيسـتمي كؤمثلمـان لـة
نشي ديةتةن و كةليسيؤ دا ،ضاال دةبىَ و خرِؤكة سوورةكان ى دةكاتةوة.
ليَ دانةوة:
ئةنةر سِِؤميَكى نادياريَ لةنةلَ خرِؤكة سوورةكانى Bدا ئانلؤتيناسيؤن بدا ،بة
لةنةلَ خرِؤكةكانى  A1نةيدا ،جؤرى خويَنى سِِؤمى ناديارةكة هى كةسيَكة بة جؤرى
(Aخشتةى يمارة  ٧ــ  .)١٦ئةنةر سِِؤمى نادياريَ لةنةلَ خرِؤكـة سـوورةكانى Aدا
ئانلؤتيناســيؤن بــدا ،بــة لةنــةلَ خرِؤكــةكانى Bدا نــةىدا ،جــؤرى خــويَنى سـِِؤمى
ناديارةكــة هــى كةســيَكة بــة جــؤرى  .Bئةنــةر ســِِؤمى نادياريَــ لةنــةلَ خرِؤكــة
سوورةكانى  Aو Bدا ئانلؤتيناسيؤن بدا ،جـؤرى خـويَنى ناديارةكـة هـى كةسـيَكة لـة
جــؤرى  .Oئةنــةر س ـِِؤمى ناديــار لةنــةلَ هــيض كــا لــة خرِؤكــة ســوورةكانى
ئانلؤتيناسيؤن نةدا ،جؤرى خويَنةكةى سةربة نرووثى ABية.

AوB
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تاقيكارى دياري كردنى كؤمةلَةى :Rh
ئانلؤتيناسيؤنى كؤمةلنة نرووثة خويَنى  Rhلة بةراورد لةنـةلَ ABOدا ،بـة دوو
هؤيةوة دريَاخايةنتر و ديوارترة:
 :١ديةتةنى ديى ديةجينـةكانى كؤمةلنـةى  Rhلـة جـؤرى نـةر و نرووثـى IgGة،
بة ئايشؤئانلؤتينينة ساردةكانى كؤمةلنةى  ABOلة جؤرى سـارد و نرووثـى IgMن.
ضــونكة ثيَكهاتـــةى نـــةردةيى  IgMثيَنتـــاميَر و  IgGميَنـــؤميَرة ،كـــةوابوو توانـــايى
ئانلؤتيناسيؤنى IgMيب نشي بة ثيَن بةرابةرى IgGية.
 :٢نيشانة ديةجينىيةكانى كؤمةلنةى  Rhلة بةراورد لةنةلَ ABOدا ،لةسةر خرِؤكة
سوورةكاندا زؤر كةمؤ و ثرِي و بآلوترن ،كةوابوو تؤرِى ئانلؤتيناسيؤنى كؤمةلنـةى
زؤر ديوارتر لة كؤمةلنةى ABOية و لةنةلَ ديةتةنى تايبةتىدا ثيَ دىَ.

Rh

تاقيكارى ديتاري كردنتى Rhى خرِؤكتة ستوورةكانى ختويَن بتة دوو شتيَوازى ستةر
ساليد و لة تيوبى تاقيكارىدا ئةجنام دةدرىَ:
ئةلف :شيَوازى دياري كردنى  Rhلةسةر ساليد:
ماددة و كةرةسة ثيَويستىيةكان:
 )١دية سِِؤمى ).Anti – Rho(D
 )٢ساليديَكى خاويَنى ميكرِؤب ناسى.
 )٣خويَنى كامبَ يان سوسثانسـيؤنى خرِؤكـة سـوورة ناديارةكـانى  ٤٠تـا %٥٠
ؤراوة لة سِِؤمى فيشيؤلؤيىدا.
 )٤سندووقيَكى نوورى( )Viewing boxيان ضراى خويَندنةوة(الیتت)(نةرما نشي
بة  ٣٧°cثيَويستة).
 )٥ثايثيَتى ثاستؤرِ.
 )٦ئؤثليكاتؤرى ضوىَ يان ثالستيكى.
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 )٧لة كاتى ثيَويستىدا ،النسيَت ،لؤكة و ئـةلكؤل بـؤ خـاويَد كردنـةوةى ـويَنى
دةرزييةكة.
يَوازى كارةكة:
 )١الميَكى خاويَد خبةنة سةر سندووقيَكى نوورى يان ييَر ضرايةكى خويَندنةوة.
 )٢بة النسيَت دلنؤثـة خويَنيَـ لـة نـووكى قـامكى بطـرن يـان دلنؤثيَـ لـة خرِؤكـة
سوورة ؤدراوةكان بكةنة نيَوةرِاستى ساليدةكةوة.
 )٣دلنؤثيَ لة سِِؤمى ) Anti – Rho(Dبكةنة سةر دلنؤثة خويَنةكة.
 )٤بة ئؤثليكاتؤريَـ  ،دلنؤثـة خـويَد و سـِِؤمى ديى Rhةكـة تيَكـةلَ بكـةن و بـة
ئةندازةى بازنةية بة ئةستوورايى نشي بة  ٢سةنتى ثان بكةنةوة.
 )٥ساليدةكة بة دةستةوة بطرن و لةسةر الثةرِةيةكى سثى و لـة ييَـر رِووناكـايى
ضرايةكى خويَندنةوة لة ئاستى ئاسؤيىدا ،بة هيَوا ى ئـة بةراوبـةرى بكـةن يـان
لةسةر سـندووقة نـوورييةكـةدا بيجـوولنيَند و ئاكامةكـة وةدةسـت بيَـند .ئاكـامى
ئانلؤتيناسيؤنةكة ،كةمؤ لة دوو خولة وةديار دةكةوىَ.
ليَ دانةوة:
ئةنــةر ئانلؤتيناســيؤن ببينــدرىَ ،وة مــى تاقيكــاريي Rhةكــة ثؤزيَتيظــة و ئةنــةر
نةبيندراRh ،ى خويَنةكة نيَطةتي يان  RhDuدةبىَ.
تىَبينى ية :
زؤر جار ويَ دةضىَ خرِؤكة سوورةكان ثيَكـةوة لكـاو و ئانلؤتيناسـيؤنى نارِاسـت و
فـؤرِمى رِؤلـؤ ( )Rouleaux Formationثيَـ بيَنـىَ .لـة حالنةتـةدا ،دةبـىَ بـؤ دوايـ
دةست نيشان كردن ،ساليدةكة لة ييَر مايكرِؤسؤثيَكى نوورىدا تاوتوىَ يان لة خرِؤكـة
سوورة ؤردراوةكان كةلن وةرنرن.

د .پەرویزی پاکزاد

503

تىَبينى دوو:
ئةنةر كةسيَ Duى ثؤزيَتي بىَ ،ويَ دةضـىَ بـة رِوالنـةت تاقيكـارى نيَطـةتي يـان
كاردانـــةوةى ثـــؤزيَتيظيَكى الواز و بـــة وةدواخســـتنةوة ببينـــدرىَ .كـــةوابوو ئةنـــةر
كاردانةوةكة نيَطةتي بوو ،دةبىَ بؤ سةملاندنى ،هةموو تاقيكارييةكانى رِاسـتةوخؤى
كـؤمبشى بـة دواى تاقيكـارى رِاسـتةوخؤى ديـاري كردنـى  ،Rhلةسـةر خرِؤكـة ســوورة
هةسـتياربووةكانى
بدرىَ.

لةنـةلَ سـِِؤمى كـؤمبش(globulins

)Anti-humanدا بـؤى ئـةجنا

تىَبينى سىَ:
ويَ دةضىَ بة هؤى نـةرماى 37°cةوة ،نؤ ـةكانى دلنؤثـة خـويَنى بآلوبـووى سـةر
ساليدةكة ،ويش بيَتةوةو منايةكى وة ئانلؤتيناسيؤن دروست بـىَ .ئانلؤتيناسـيؤنى
رِاســتةقينة لةســةر هــةمووى دلنؤثــة خويَنــة بآلوبؤوةكــةوة لةنــةلَ دية ســِِؤمةكةدا
دةبيندرىَ.
تىَبينى ضوار:
وةكوو كـؤنؤِؤلنيَكى نيَطـةتي  ،لةسـةر سـاليديَ دا ،دلنؤثيَـ لـة خـويَنى  Rhنيَطـةتيظى
ئا ـكرا لةنــةلَ )anti-Rho(Dيــب تــاقي بكةنـةوةو لةنـةلَ ســاليدى لةبــةر ضــاو نــِاو
بةراورد بكةن .دةكرىَ بة جيَطاى خويَنى  Rhنيَطةتي  ،لة خويَنى لةبـةر ضـاونِاو بـؤ
تاقي كرنةوةكة لةنةلَ دية سِِؤمى كؤنؤِؤلنى نيَطـةتيظيبدا كـة )anti-Rho(Dى نيـة،
كةلن وةرنِىَ.
ب :شيَوازى دياري كردنى  Rhلة تيوبى تاقيكارىدا:
ماددة و كةرةسة ثيَويستىيةكان:
 )١دوو تيوبى ناكةى خاويَنى تاقيكارى سيَرِؤلؤيى.
 )٢دية سِِؤمى ) ،anti-Rho(Dتايبةتى يَوازى تيوب.
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 )٣سِِؤمى كـؤنؤِؤلنى نيَطـةتي  ،زيـاتر لـة اليـةن كؤمثانيـا تيجـارةتىيةكانـةوة
دةفرؤ رىَ.
 )٤خرِؤكة سوورة ناديارة ؤردراوةكانى  ٢تا  %٥لة سِِؤمى فيشيؤلؤيىدا.
 )٥سةنؤيويؤي(.)Centrifuge
 )٦ثايثيَتى ثاستؤرِى سةر نِاوة.
 )٧جيَطا تيوبى لةبار.
 )٨لة كاتى ثيَويستىدا ،ميكرِؤسـكؤثيَكى نـوورى بـة توانـايى نـةورة كردنـةوةى
.١٠X
 )٩ضرايةكى خويَندنةوة يان سندووقيَكى نووري.
يَوازى كارةكة:
 )١دوو تيـــوبى خـــاويَنى تاقيكـــارى ،يـــةكيان بـــة ثيتـــى  )Test(Tو ئـــةويؤ
 )Control(Cنيشانةى بكةن و بيخةنة جيَطا تيوبيَكى لةبار.
 )٢بــة دلنؤثةكيَشــى ســةر وو ــةكة ،دلنؤثيَ ـ لــة دية س ـِِؤمى )anti-Rho(D
بكةنة بنكى تيوبى ""Tوة.
 )٣دلنؤثيَ لة سِِؤمى كؤنؤِؤلنى نيَطةتيظةكة بكةنة بنكى تيوبى ""Cوة.
 )٤بة ثايثيَتيَكى ثاستؤرِ ،دلنؤثيَ لة خرِؤكـة سـوورة ـؤردراوة ناديارةكـان بـة
هةردوو تيوبةكةوة زياد بكةن.
 )٥زؤر بة هيَوا ى تيوبةكان جبـوولنيَند و بـؤ مـاوةى  ٣٠ضـركة لـة
١٠٠٠دا لة سةنؤيويؤيى بدةن.

دةورى × g

 )٦تيوبةكان لة سةنؤيويؤيةكة دةريَننةوةو بياخنةنة جيَطا تيوبةكان.
 )٧بــة ليَــدانى ثتةيــة بــة بنكــى تيوبــةكان ،بــوون يــان نــةبوونى هــةر جــؤرة
ئانلؤتيناســيؤنيَ لــة ييَــر نــووريى ضــراية دا تــاوتوىَ و ئاكامةكــةى ياددا ــت
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بوةرموون .كاتيَ كة ليَى بةنوماند ،دةتواند بة يارمةتى مايكرِؤسكؤ ئاكامةكـة
وةدةست بيَند.
ليَ دانةوة:
ئةنةر لة تيوبى ""Tدا كة ) anti-Rho(Dو خرِؤكة سـوورة ناديارةكـانى تيَـدابوون،
ئانلؤتيناســيؤن رِووىدا و ئا ــكرابوو ،بــة لــة تيــوبى ســِِؤمى كــؤنؤِؤلنى ""Cدا
نةبينــدرا ،خويَن ـة تــاقي كراوةكــةRh ،ى ثؤزيَتيظــة .ئةنــةر لــة هــةر دوو تيوبةكــةدا
ئانلؤتيناســيؤن رِووى نــةدا و خرِؤكــة ســوورةكان بــة ـيَوةى سوسثانســيؤنيَكى يــة
رِةنـــط بـــوونRh ،ةكـــة نيَطةتيظـــة .ئةنـــةر لـــة تيـــوبى كـــؤنؤِؤلنى نيَطةتيظةكـــةدا،
ئانلؤتيناسيؤن بيندرا ،ويَ دةضىَ بة هـؤى ماددةنةليَكـةوة بـىَ كـة بـؤ تراوكردنـةوةو
بةرزبوونةوةى توانايى )(anti-Rho(Dبؤ ويَنة ،ثؤىل ئيَتيليَنـى نـةليكؤل) ثيَـوةى زيـاد
كرابىَ .لة جؤرة حالنةتانةدا ،ئةنةر منوونة ناديارةكـة(تيوبى ")"Tش ثـؤزيَتي بـىَ،
دةبــىَ ئاكامةكـــةى لةبةرضـــاو نـــةنرن و لةنـــةلَ دية ســِِؤمى كؤمثانيايـــةكىتـــردا،
تاقيكــارييةكــة دووثــات بكةنــةوة .ئــةو منوونــة خويَنانــةى كــة بــة Rhى نيَطــةتي
دةناســريَد ،بــة تايبــةتى ئةنــةر ســةربة خويَندةرةكــةوة بــد ،دةبـىَ تاقيكــارى كــاملنى
رِاستةوخؤى كؤمبش يان تاقيكارى رِاستةوخؤى ديةنلؤبؤل ()DAT157يشى بـؤ ئـةجنا
بدرىَ تاكوو رِووخسارة بابةتةكانى Duى دةست نيشان بكريَد .رِووخسـارة بابـةتى Du
وة نرووثة خويَنى  Rhثؤزيَتي دةناسرىَ.

DAT = Direct antiglobulin test : 157
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تاقيكارى دةست نيشان كردنى رِووخسارة بابةتى Du
يان تاقيكارى رِاستةوخؤى كؤمبز يان
تاقيكارى رِاستةوخؤى دذة طلؤبؤلني

()DAT

دية سِِؤمة دروست كراوةكانى كؤمثانيا جؤراوجؤرةكان لة رِوانطـةى توانـايىيـةوة
جيــاوازن و تــةواويان بــؤ دةســت نيشــان كردنــى ديةجينــى  Duلــةبار نــ  .ديــارة
سِِؤمةكانى ) anti-Rho(Dكة بؤ يَوازى تيوب سازكراون ،بؤ دةسـت نيشـان كردنـى
رِووخسارةبابةتى Duيب لةبارن .ئةو دية سـِِؤمانةى كـة دةكـرىَ بـؤ ـيَوازى تيـوب
كةلنكى ليَ وةرنِىَ ،كؤمثانيا دروستكةرةكان لة كاتالؤنةكةياندا بة جـوانى ئامـاية و
نووسيويانة .كةوابوو ئةنةر يَوازى تيوبى دياري كردنى  Rhنيَطةتي بوو ،دةكرىَ بؤ
بةردةوامى دةست نيشان كردنى رِووخسارة بابةتى  Duهةر لةو تيوبةدا دريَاة بدةى.
ماددة و كةرةسة ثيَويستىيةكان:
جياواز لة ماددة و ئةو كةرةسانةى كة بؤ يَوازى تيـوبى ديـاري كردنـى ديةجينـى
 Rhثيَويس  ،دةبىَ ئةو ماددانةى خوارةوةش وةدةست خبةن:
 )١دةبىَ منوونةى خويَنةكة لةنةلَ مـاددة دية مةيينـةكانى EDTA158دا تيَكـةلَ
بكريَد تاكوو بةر بـة ضـاال بـوونى سيسـتمي كؤمثلمـان و هةسـتياربوونى خرِؤكـة
سوورةكان لة اليةن ثارضة كاوةكانى ثرِؤتينةكانى كؤمثلمانةوة بطرىَ.
 )٢دية نامانلؤبؤلينى مرؤيى(سِِؤمى كؤمبش) يان .Anti-human IgG

.EDTA = Ethylenediamine tetra-acetic acid : 158
 EDTAبة كةلسيؤمى دةورووبةرييةوة دةلكىَ( )Chelating agentو بـةر بـة ضـاال بـوونى رِيَطـاى كالسـيكى
سيستمى كؤمثلمان دةنرىَ.
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 )٣ئينكؤباتيَرى .37°C
 )٤خرِؤكة سوورة هةستياربووةكان لةنةلَ IgGدا وة كؤنؤِؤلنيَكى ثؤزيَـتي بـة
تراوى  ٢تا  .%٥بؤ ئة مةبةستة لـة خرِؤكـة سـوورة  Rhثؤزيَتيظـةكانى نرووثـة
خــويَنى  Oكــة لةنــةلَ رِيَاةي ـةكى كــةمى )( anti-Rho(Dلــة قؤنــاغى
excessى ضــةمةرةى هايــدلبيَرنردا) هةســتياربوونة ،كــةلن وةردةنــِىَ .بــؤ ئــة

Antigen

مةبةســتة رِيَــاةى ./٢ى ميلــىلــيؤ لــة نــةلَ سوسثانســيؤنى  ٢تــا  ٥لةســةدى
خرِؤكةسوورةكانى نرووثى Oى ثؤزيَتي دا لة نةلَ ./٢ى ميلىلـيؤ دية سـِِؤمى
) anti-Rho(Dلــة تيــوبى تاقيكــارىدا تيَكــةلَ و بــؤ مــاوةى  ١٥تــا  ٣٠خولــة
بياخنةنة ئينكؤبـاتيَريَكى  .37°Cدوايـة  ٣تـا  ٤جـار ئـة خرِؤكانـة لـة سـِِؤمى
فيشيؤلؤيىدا بة جوانى بشؤن و وة خرِؤكة سوورة هةستياربووةكان كةلنكيان لـيَ
وةرنرن .لةبِتان بىَ كـة رِيَـاةى سـِِؤمى ) anti-Rho(Dئةوةنـدة زؤر نـةبىَ كـة
خرِؤكة سوورةكان ئانلؤتينة بكا.
يَوازى كارةكة:
 )١دوو تيوبى خاويَنى تاقيكارى  Tو  Cنيشـانة بكـةن و بيخةنـة جيَطـا تيـوبيَكى
لةبارةوة.
 )٢بة دلنؤثةكيَشى سةر وو ةكة ،دلنؤثيَ لة دية سِِؤمى ) anti-Rho(Dبكةنة
بنكى تيوبى ""Tةوة.
 )٣دلنؤثيَ لة سِِؤمى كؤنؤِؤلنى نيَطةتيظةكة بكةنة بنكى تيوبى ""Cةوة.
 )٤بة ثايثيَتيَكى ثاستؤرِ ،دلنؤثيَ لة خرِؤكة سوورة ؤردراوة ناديارةكانى  ٢تـا
 %٥بة هةردوو تيوبةكةوة زياد بكةن.
 )٥زؤر بة هيَوا ى تيوبةكان جبوولنيَند و بؤ ماوةى  ١٥تا  ٣٠خولـة بياخنةنـة
نيَو ئينكؤباتيَريَكى .37°c
 )٦تيوبةكان بؤ ماوةى  ٣٠ضركة لة دةورى ١٠٠٠ × gدا لة سةنؤيويؤي بدةن.
 )٧تيوبةكان لة سةنؤيويؤيةكة بيَننة دةرىَ و بياخنةنة جيَطا تيوبةكانةوة.
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 )٨تيوبةكان بؤ بوون و نةبوونى ئانلؤتيناسيؤن هةلنسـةنطيَند .ئةنـةر لـة تيـوبى
""Tدا كة خرِؤكـة سـوورة ناديارةكـان و دية سـِِؤمى )anti-Rho(Dيـان تيَـدان،
ئانلؤتيناسيؤن بيندرا ،بة لة تيوبى سِِؤمى كؤنؤِؤلنى نيَطةتي ()Cدا نةبيندرا،
ثيَويست بة بةردةوا بوونى تاقيكـارىيةكـة ناكـا و جـؤرى خـويَنى ناديارةكـةش،
Rhى ثؤزيَتيظة .ئةنةر هةردوو تيوبةكة نيَطةتي بوون ،بةو يَوةيةى خوارةوة
دريَاةى ثيَبدةن.
 )٩بة هةر دوو تيوبى تاقيكارييةكة ،سِِؤمى فيشيؤلؤيى ثىَزيـاد بكـةن و النـي
كة  ٣تا  ٤جار خرِؤكة سوورةكان بة جوانى بشؤن.
 )١٠دواى ئــاخريد ــؤردن ،تــا دواي ـ دلنؤثــة س ـِِؤمى فيشيؤلــؤيى ،تيوب ـةكان
لةسةر كلينيَكس(دبتمال كاغذى)يَ دا ويش بكةنةوة.
 )١١بة دلنؤثةكيَشيَ رِيَاةى دوو دلنؤثة دية نامانلؤبؤلينى مرؤيى بـة بنكـى هـةر
دوو تيوبةكانةوة زياد بكةن.
 )١٢تيوبةكان بة هيَوا ى جبوولنيَند تاكوو تيَكةلَ بد و دواية بـؤ مـاوةى  ١٥تـا
 ٢٠ضركة لة دةورى ١٠٠٠ × gدا لة سةنؤيويؤي دةن.
 )١٣تيوبةكان لة سةنؤيويؤيةكة بيَننة دةرىَ و بياخنةنة جيَطا تيوبةكانةوة.
 )١٤بوون يا نةبوونى هةر جؤرة ئانلؤتيناسيؤنيَ تاوتوىَ و ئاكامةكةى ياددا ت
بكةن.
 )١٥ئةنةر ئانلؤتيناسيؤن لة تيوبةكاندا نةبيندرا ،بؤ دلننيـايى لـة رِاسـت بـوونى
تاقيكارييةكة ،بة بنكـى هـةر دوو تيوبةكـةوة ،دلنؤثيَـ سوسثانسـيؤنى خرِؤكـة
سوورة هةستياربووةكان ،بة تراوى  ٢تا  %٥لة سِِؤمى فيشيؤلؤيييةكـةدا ،زيـاد
بكةن.
 )١٦تيوبةكان بة هيَوا ى جبوولنيَند تاكوو تيَكةلَ بد و دواية بـؤ مـاوةى  ١٥تـا
 ٢٠ضركة لة دةورى ١٠٠٠ × gدا لة سةنؤيويؤي بدةن.
 )١٧تيوبةكان لة سةنؤيويؤيةكة بيَننة دةرىَ و بياخنةنة جيَطا تيوبةكانةوة.
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 )١٨لة قؤناغةدا ،دةبىَ لة هةر دوو تيوبةكةدا ئانلؤتيناسيؤن ببيندرىَ .ئةنةر
لة تيـوبى كـؤنؤِؤلنى ()Cدا ،ئانلؤتيناسـيؤن نةبينـدرا ،ويَ دةضـىَ بـة دوو هـؤى
خوارةوة بىَ.
ئةلف) ناضاال بوونى دية نامانلؤبؤلينى مرؤيىيةكة.
ب) لة قؤناغى ٩دا ،ؤردن بة با ـى ئـةجنا نـةدراوةو لـة ئاكامـدا نامـانلؤبؤلينى
مرؤيى ،بة هؤى سِِؤمى )anti-Rho(Dى كة ماوةتةوة ،ثووضةلَ و هةلنوة اوةتةوة.
ليَ دانةوة:
ئةنةر لة هةر دوو تيـوبى منوونـةى ناديـارى ( )Tو كـؤنؤِؤلنى ( )Cتـاكوو قؤنـاغى
 ،١٤ئانلؤتيناسيؤن نةبيندرا و رِاستى و دروستىيةكةيان تا قؤنـاغى  ١٨سـةمليَندرا،
جـؤرى خـويَنى تاقيكــارييةكـة Rhى نيَطةتيظــة .ئةنـةر لـة منوونــةى ناديـارى ( )Tلــة
قؤناغى ١٤دا ،ئانلؤتيناسيؤن بينـدرا ،بـة لـة تيـوبى كؤنؤِؤلنةكـةدا ئا ـكرا نـةبوو،
جؤرى خـويَنى تـاقيكراوى ناديارةكـة ،رِووخسـارة بابـةتى  Duو ئـة خويَنـة بـة Rhى
ثؤزيَتي دةيميَردرىَ .ئةنةر لـة هـةر دوو تيـوبى كـؤنؤِؤلنى نيَطـةتيظى ( )Cو تيـوبى
منوونــةى ناديــارى ( )Tلــة قؤنــاغى ١٤دا ثــؤزيَتي بــوون ،ئاكــامى تــاقي كردنةوةكــة
نارِاست و بايةخيَكى ئةوتؤى نيـة .ويَ دةضـىَ هؤكـارى ئـة مةسـةلةية ،داثؤ ـراوى و
هةستياربوونى خرِؤكـة سـوورةكان ،لةنـةلَ ئـالؤ يـان ئوتـوو ديةتـةن بـىَ ،كـة لةنـةلَ
نامانلؤبؤلينى مرؤظدا ،كاردانةوةيان نيشان داوة .وةها خويَنيَ بؤ ثيَدان نابىَ.
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تاقيكارى كرِؤس ماض يان ثيَكةوةطوجنانى طرووثة خويَنةكان
)(Blood group crossmatch or the compatibility test

بـةر لــة بةخشــينى خــويَد و دواى ديـاري كردنــى جــؤرى خــويَنى كؤمةلنــةى ABOى
وةرنر و خويَندةر بة دوو يَوازى رِاستةوخؤ و نارِاستةوخؤ و دياري كردنى  ،Rhدةبىَ
بؤ ئةنةرى بوونى ديةتةنة دوور لة ضاوةرِوانىيةكان ،تاقي كردنةوةى كرِؤس مـاض يـان
ثيَكةوةنوجنانى جؤرى خويَنةكةى ئةجنا بدةن .تاقيكارى كرِؤس ماض بة دوو يَوةى
مايؤرِ( )Majorو مينؤرِ( )Minorئةجنا دةدرىَ.
لة تاقيكارى كرِؤس ماضى مايؤرِدا ،خرِؤكـة سـوورةكانى خويَندةرةكـة لـة بةرامبـةر
سِِؤمى وةرنرةكةدا دادةنيَد(واتة دلنؤثيَ خويَنى ئةو كةسـةى خويَنةكـة دةدا لةنـةلَ
دلنؤثيَ ـ س ـِِؤمى نةخؤ ــةكةدا ئاويَتــة دةكــةن) ،بــة لــة تاقيكــارى ك ـرِؤس ماضــى
مينؤرِدا ،بة ثيَاةوانة سِِؤمى خويَندةرةكة لـة بةرامبـةر خرِؤكـة سـوورةكانى وةنـرى
خويَنةكة دادةنيَد(بة ليَرةدا بة ثيَاـةوانة دلنؤثيَـ سـِِؤمى ئـةو كةسـةى خويَنةكـة
دةدا لةنةلَ دلنؤثيَ خويَنى نةخؤ ةكةدا تيَكةلَ دةكةن)( .ويَنةى يمارة  ٨ــ .)١٦
بؤ ئةجنا دانى كرِؤس ماض ،دةبـىَ جـؤرى خـويَنى خويَنـدةر و وةرنرةكـة وة يـة
وابىَ .بة يَوةيةكى نشـتيى نـابىَ هـيض كـات لـة خويَنـدةرى نشـتى(جـؤرى Rh ،Oى
نيَطةتي ) ،بة بىَ ئانادارى و ئيشنى بةرثرسى تاقيطاكة و دوكتؤرى ضارةسةركةر كةلن
وةرنِىَ.

د .پەرویزی پاکزاد

511

ماددة و كةرةسة ثيَويستىيةكان بؤ تاقيكارى يةكانى كرِؤس ماضى مايؤرِ و مينؤرِ:
 )١ئالنبؤمينى %٣٠ی مانگا.
 )٢سِِؤمى كؤمبش( )Coomb’s serumيان سِِؤمى ديى نامانلؤبؤلينى مرؤظـ بة
تايبةمتةندى بةربآلوةوة(.)Polyspecific
 )٣سِِؤمى فيشيؤلؤيى( ٨/٥نرا خويَى لة ليؤيَ ئاوى دلنؤثيَنراودا).
 )٤ئينكؤباتيَريَكى .37°c
 )٥سةنؤيويؤي.
 )٦ثايثيَتى ثاستؤرِ.
 )٧تيوبنةليَكى ناكةى سيَرِؤلؤيى.
 )٨تيوبى ثلةبةندي كراوى سةنؤيويؤي.

ويَنةى  ٨ـــ  :١٦بنةماى تاقيكارى كرِؤس ماضى مايؤرِو مينؤرِ
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بنةما و ليَكدانةوةى تاقيكارىية سيَرِؤلؤجىيةكان

 )٩خويَنى مةييوو و خويَنيَ لةنةلَ ماددةى دية مةيينى  EDTAلـة خويَنـدةر و
وةرنرى خويَنةكة .دةبآ تا ئةو جيَيةى دةكرىَ خويَنى وةرنرةكة نوىَ بىَ و زياتر
لـة  ٧٢كــات يميَــر لــة خــويَد نرتنةكــة تـىَنةثــةرِى بـىَ .بةرلــة نرتنــى خـويَد لــة
وةرنرةكة ،نابىَ لة  ٧٢كات يميَر ثيَشؤةوة خويَد لة نةخؤ ةكة كرابىَ.
 )١٠سوسثانسيؤنى  %٥خرِؤكة سوورةكانى خويَندةر و وةرنرى خويَنةكة.
بؤ ئة كارة ضةند دلنؤثة خـويَنى نةمـةييوو بكةنـة نيَـو تيـوبيَكى ثلةبةنـدى كـراوى
سةنؤيويؤيةوة كة ماددةى دية مةيينى EDTAى تيَداية و كةميَ سِِؤمى فيشيؤلؤيى
ثــىَ زيــاد بكــةن و لــة ســةنؤيويؤيى بــدةن .دواى لــة ســةنؤيويؤيدان ،نِاوةكــةى
ســةرةوةى(ثالزما) برِيَــان و خرِؤكــة نيشــتووةكان لــة دوو كــةرِةتدا بــة ســِِؤمى
فيشيؤلؤيى بة با ى بشؤرن .دواي جار ،دواى بةتالَ كردنى سِِؤمى فيشيؤلؤيييةكـة،
خرِؤكة نيشتووةكان لةنـةلَ  ٢٠بةرامبـةرى رِيَاةكـةى لةنـةلَ سـِِؤمى فيشيؤلـؤيىدا،
وة سوسثانسيؤنى %٥ى خرِؤكة سوورةكانى ىلَ بكةن.
 :Aشيَوازى تاقيكارى كرِؤس ماضى ماذؤرِ:
ئة تاقيكاريية لة سىَ قؤناغدا ،بة يَوةى خوارةوة ئةجنا دةدرىَ:
ئة لف :قؤناغى يةكة يان قؤناغى سِِؤمى فيشيؤلؤيى.
 )١دوو تيوبى ضـووكةى تاقيكـارى سـيَرِؤلؤيى بـة يمارةكـانى يـة و دوو ديـارى
بكةن.
 )٢بة بنكى هةر تيوبيَ  ،دوو دلنؤثة لة سِِؤمى نويَى وةرنرى خويَنةكةى تيَكةن.
 )٣دلنؤثيَ لة سوسثانسـيؤنى خرِؤكـة سـوورةكانى %٥ى خويَندةرةكـة بـة بنكـى
تيوبى يمارة ١ةوة زياد بكةن.
 )٤دلنؤثيَـ لـة سوسثانسـيؤنى خرِؤكــة سـوورةكانى %٥ى وةرنـرى خويَنةكـة بـة
بنكى تيوبى يمارة ٢ةوة زياد بكةن.
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 )٥دوو تيوبةكة ببشويَند و بؤ ماوةى  ١٥خولة لة نةرماى نيَو ديوةكةدا داينيَد.
 )٦تيوبةكان بؤ ماوةيةكى كورت(نشي بة  ٣٠ضركة تـا يـة خولـة ) لـة ٢٠٠٠
دةور لة خولةكيَ دا لة سةنؤيويؤييان بدةن.
 )٧نِاوةى سةرووى دوو تيوبى تاقيكارييةكة بؤ هيَمؤاليش كردن ضاويَكى ىلَبكةن
و دواية بة هيَوا ى تيوبةكة جبـوولنيَند و لـة كـاتى بـوونى ئانلؤتيناسـيؤندا ئاكامةكـة
ياددا ت و رِاثؤرِتةكة بدةنةوة .ئةنةر هيَمؤاليش يا ئانلؤتيناسيؤن نةبيندرا ،دريَـاة بـة
قؤناغى دووهةمى تاقيكارييةكة بدةن.
ب :قؤناغى دووهة يان قؤناغى نةرما و ئالنبؤم :
 )١بة بنكى دوو تيوبة تاقيكارييةكةوة ،بة هةركاميَكيان دوو دلنؤ لة نـِاوة ٣٠
لةسةدةكةى ئالنبؤمينى مانطاى ثىَ زياد بكةن و تيوبةكان جبوولنيَند.
 )٢تيوبةكان بؤ ماوةى  ١٥تا  ٣٠خولـة خبةنـة نيَـو ئينكؤبـاتيَريَكى  ٣٧ثلـةى
سةدىيةوة.
 )٣بؤ ماةيةكى كورت تيوبةكان لة سةنؤيويؤي بدةن تاكوو خرِؤكةكان دةنيشد.
 )٤بة هيَوا ى تيوبةكان لة سةنؤيويؤيةكة بيَننة دةرىَ و بيانجوولنيَند و لة كـاتى
ثةيدابوونى ئانلؤتيناسيؤندا ،ئاكامةكة ياددا ت بكةن .بة ئةنةر ئانلؤتيناسيؤن
نةبيندرا ،قؤناغى سيَهةمى تاقي كردنةوةكة دريَاة ثىَ بدةن.
ج :قؤناغى سيَهة يان قؤناغى سِِؤمى كؤمبش يان دية نامانلؤبؤل :
 )١تيوبــةكانى يمــارة يــة و دوو ث ـرِ بكــةن لــة س ـِِؤمى فيشيؤلــؤيى و دواتــر لــة
سةنؤيويؤيييان بدةن تاكوو بشؤريَد .الني كة بة و ـيارييـةوة سـىَ جـار ئـة كـارة
ئةجنا بدةن.
 )٢بة دواى ئاخريد ؤردندا ،ئةو نِاوةى سةروو تيوبةكانةوة(ثالزما) واتـة دواى
تةواوبوونى سةنؤيويؤيةكةى كة ضـاو لـة تيوبـةكان بكـةى خرِؤكـةكان كةوتوونةتـة
بنكى تيوبةكان و نِاوةيةكى كارةبـايى رِةنـط سـةر دةكـةوىَ ،ئـةو نِاوةيـةى ىلَ
برِيَان تاكوو هياى تيَدا نةميَنيَتةوة.
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 )٣بة هةركا لة تيوبةكان ،ية تـا دوو دلنؤثـة سـِِؤمى كؤمبش(ديةنامـانلؤبؤلينى
مرؤيى بة تايبةمتةندييةكى بةربآلو)ى ثىَ زياد بكةن.
 )٤تيوبــةكان جبــوولنيَند تــاكوو خرِؤكــةكانى بنكــى تيوبةكــة هةلنكةنــدرىَ و لةنــةلَ
سِِؤمى كؤمبشةكةدا ئاويَتة بد.
 )٥دوو تيوبى تاقيكارييةكة بؤ ماوةيةكى كورت لة سةنؤيويؤي بدةن.
 )٦تيوبةكان لة سةرووى الثةرِةيةكى سثى رِةنط و لة ييَر ضرايةكى خويَندنـةوةدا،
بة ليَدانى ثتةية لة بنكى تيوبةكان بؤ بوون و نةبوونى ئانلؤتيناسـيؤنةكة تـاوتوىَ
بكةن .لة كاتى نومان كردندا ،دةتواند ضى لةنيَو تيوبةكان داية بكةنة سـةر الميَـ
نارِاســـتةكة(formation

و ئانلؤتيناســـيؤنى رِاســـتةقينة لـــة
مايكرِؤسكؤ دا ضاو ىلَبكةن و جيا بكةنةوة.

 )Rouleuxلـــة ييَـــر

ليَك دانةوةى تاقيكارى كرِؤس ماضةكة:
 )١ئةنةر ئاكامى تةواوى قؤناغةكانى تاقيكـاريي كـرِؤس ماضـةكة نيَطـةتي بـوو و
هيض جؤرة ئانلؤتيناسيؤنيَكى رِاستةقينة نةبيندرا ،خويَنـدةر و وةرنرةكـة ثيَكـةوة
دةنوجنيَد و دةكرىَ خويَنةكةى ثىَ بدةى.
 )٢ئةنـــةر لـــة تيـــوبى يمـــارة يـــة و لـــة قؤنـــاغى يةكـــةمى تاقيكـــارييةكـــةدا
ئانلؤتيناسيؤن بيندرا ،بة تيوبى يمارة دوو نيَطةتي بىَ ،خويَندةر و وةرنرةكـة
ثيَكــةوة نــانوجنيَد واتــة جــؤرى خويَنةكــةيان يــة نانريَتــةوةو بــؤ ئــةوة نــابىَ كــة
ى بـدرىَ .ئـة نةنوجنانـة بـة هـؤى ئايشؤديةتةنـة سـاردةكان(
خويَنةكـةى ثـ َ
)isoantibodiesى وة ئايشؤئانلؤتينينــةكانى  ABOو ديةتــةنى ديى ديجينــةكانى
Cold

 M ،Leو  ...هتــد ،لــةنيَو سـِِؤمى وةرنرةكــة بــة ديى خرِؤكــةكانى خويَندةرةكــة
داية.
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 )٣ئةنةر لة تيوبى يةكة و لة قؤناغى دووهةمى تاقيكـارييةكـةدا ئانلؤتيناسـيؤن
بيندرا ،بة لـة تيـوبى دووهـة دا نةبينـدرا ،سـةمليَنةرى هةسـتياربوونى وةرنـرى
خويَنةكــة بــة ديى ديةجينــةكانى كؤمةلنــةى Rhى خويَندةرةكةيــة .لــة حالنةتــةدا
خويَنى خويَندةر و وةرنرةكة ثيَكةوة نانوجنيَد.
 )٤ئةنةر لة تيوبى يةكة و لة قؤناغى سـيَهةمى تاقيكـارييةكـةدا ئانلؤتيناسـيؤن
ئايشؤديةتةنةكانى Anti-

بيندرا ،بة لة تيوبى دووهة دا نيَطةتي بوو ،ويَ دةضىَ
 Anti-IKa ،Anti-Fya ،Kو  ...هتـــد ،دةخالنـــةت بكـــةن .لـــة حالنةتــةدا خـــويَنى
خويَندةر بؤ وةرنرةكة لةبار نية و نابىَ.
 )٥ئةنــةر لــة قؤنــاغى يةكــةمى تاقيكــارييةكــةدا ،تيوبــةكانى يةكــة و دووه ـة
ئانلؤتينة بوون ،ويَ دةضىَ ئانلؤتينينة ساردة ناتايبةتةكان دةخالنـةت بكـةن .لـة
حالنةتةدا خويَندةر و وةرنرةكة ناتةبان.
 )٦ئةنةر تيوبةكانى ية و دووى قؤناغى دووهةمى تاقيكـارييةكـة ئانلؤتينـة بـد،
ئةنةرى بوونى ئوتوو ديةتةنة نةر و ناتةواوةكان لـة سـِِؤمى وةرنـرى خويَنةكـة
بىَ .لة حالنةتةدا خويَندةر و وةرنرةكة ناتةبان.
 )٧ئةنةر تيوبةكانى ية و دووى قؤناغى سـيَهةمى تاقيكـارييةكـة ئانلؤتينـة بـد،
ويَ دةضـىَ ئوتـوو ديةتةنـة نةرمـة ناتــةواوةكان لـة وةرنـرى خويَنةكـةدا بـىَ .لــة
حالنةتةدا خويَندةر و وةرنرةكة ناتةبان.
 )٨ئةنةر تةنيا تيوبى دووهة لة قؤناغى سيَهةمى تاقيكارييةكةدا ئانلؤتينـة بـىَ،
ويَ دةضىَ ئوتوو ديةتةنة ناتةواوة نةرمةكان لة سـِِؤمى وةرنـرى خويَنةكـةدا بـىَ
كـة بــة خرِؤكــة ســوورةكانى نةخؤ ــةكةوة دةلكـيَد .لــة حالنةتــةدا ثيَــدانى خـويَد
مةسةلةية نية.
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 :Bتاقيكارى كرِؤس ماضى مينؤرِ:
ــيَوازى ئــة تاقيكــارييــة بــة تــةواوى وة ــيَوازى مــايؤرِ وايــة ،بــة بــة
جياوازييةوة كة بة جيَطـاى سـِِؤمى وةرنـرى خويَنةكـة لـة خرِؤكـة سـوورةكان و بـة
جيَطاى خرِؤكةى سوورى خويَندةرةكة لـة سـِِؤ كـةلن وةردةنـِىَ .نرينطـى كـرِؤس
ماضى مينؤرِ زؤر لة هى مايؤرِ كةمؤة.
لـة حالنــةتنــةليَكى زؤر كــة دا ويَ دةضـىَ خويَنــدةر بــة ديى ديةجينــةكانى جــؤرى
خويَنى وةرنرةكةوة هةستيار بىَ و ثيَدانى هةمووى خويَنةكة ،ببيَتة هـؤى ثةيـدابوونى
كارةساتيَ  .لةوةها حالنةتيَ دا ،ئةنةر تاقيكاريى كـرِؤس ماضـى مينـؤرِ ثـؤزيَتي بـىَ،
ديارة ثيَدانى خرِؤكة سوورة تيَ ثةستيَوراوةكان( )Packed Red cellsبىَ مةترسىية.

تاقيكاريى كؤمبز يان تاقيكارى دذة طلؤبؤلني
()Coomb’s test or Antiglobulin test

تاقيكاريى كؤمبش يةكة جار لـة سـالنى ١٩٠٦ى زايينـىدا ،لـة اليـةن  Moreschiو
دواتر لة سالنى ١٩٤٥دا لة اليةن  Coombs ،Mournatو Raceةوة بؤ دةست نيشـان
كردنى ئةو ديةتةنانةى كـة بـة خرِؤكـة سـوورةكانةوة دةلكـيَد و توو ـى هةسـتياريان
دةكةن ،بة توانـايى ئانلؤتينـة بـوونى خرِؤكـةكانيان نيـة ،ثيَشـنيار كـرا .لـة سـالنى
١٩٧٥دا Dacie ،رِؤلنـــى ثارضـــةكانى كؤمثلمانيشـــى لـــة هةســـتياركردنى خرِؤكـــة
سوورةكاندا دؤزييةوة.
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بنةماى تاقيكارى كؤمبز لة دوو قؤناغ داية:
قؤناغى يةكة يان قؤناغى هةستياربوون()First phase or sensitization phase

لة قؤناغةدا ديةتةنة تايبةتىيةكانى ديى ديةجينةكانى سةر خرِؤكةسوورةكان كـة
توانــايى ئانلؤتيناســيؤنيان نيــة ،بــة خرِؤكةســوورةكانةوة دةلك ـيَد .ويَ دةض ـىَ ئــة
ديةتةنة تايبةتىيانة لـة نرووثـى ئايشؤديةتةنـةكان ،بـة ديى ديةجينـةكانى سيسـتمي
 Kidd ،Duffy ،Kellو ...هتد ،يان لـة نرووثـى ئوتـوو ديةتةنـة نةرمـة ناتـةواو يـان
قةثاتكةرةكان بد .زؤربةى ديةتةنة قةثاتكةرةكان لة نرووثى IgGن ،بة زؤر جـار
ويَ دةض ـىَ لــة نرووثــةكانى  IgAيــان IgMيــب بــد .لــة حالن ـةتنــةليَكيبدا ثارضــة
كاوةكانى  C3و  C4بة رِووكارى خرِؤكةسوورةكانةوة دةلكيَد و هةستياريان دةكةن.
وةرنرى ثارضة كياوةكانى كؤمثلمان ( )CRلةسةر خرِؤكةسـوورةكان دان(ضـاويَ لـة
باسى كؤمثلمان بكةرةوة).
قؤناغى هةستياربوونى خرِؤكةسوورةكان بة دوو شيَوةية:
 )١لة جةستةى تا دا بة يَوةى :Invivo
بـؤ ويَنـة لـة ئاكـامى نـةنوجنانى جـؤرى خـويَنى دايـ و كؤرثةلـة(

Materno-fetal

)incompatibilityدا ،لــة ئاكــامى ثيَــدانى خــويَد بــة هةلنــة و نــةنوجناو و لــة ئاكامــدا
نةخؤ ـــييـــة ئوتووئيميؤنـــةكان رِوودةدةن .دةســـت نيشـــان كردنـــى ئـــة خانـــة
هةســتياربووانة بــة هــؤى تاقيكــارى رِاســتةوخؤى كــؤمبش()Direct coombs, testةوة
ئةجنا دةدرىَ .ئةنةر منوونةى ئةو خويَنةى كة بؤ تاقي كردنةوةكة لةبةرضاو نِاوة،
بكريَتة ماددةى ديةمةيينى جيا لة EDTAةوة ،بة هؤى بوونى كةليسيؤ لةو ـويَنة،
دةبيَتة هؤى ضـاال بـوونى سيسـتمي كؤمثلمـان لـة تيـوبى تاقيكـارييةكـةدا و ثارضـة
كياوةكانى كؤمثلمانةكة ،بة خرِؤكةسوورةكانةوة دةلكـيَد و لـة ئاكامـدا تاقيكـاريى
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كؤمبشى رِاستةوخؤ بة يَوةيةكى نارِاست ،ثؤزيَتي دةردةضـىَ .مـاددةى ديةمـةيينى
 EDTAبة كةليسيؤمةكةوة دةلكىَ و لةو ويَنةى وةدةردةنىَ.
 )٢لة تاقيطةدا بة يَوةى :Invitro
ويَ دةضــــىَ قؤنـــــاغى هةســـــتياربوونى خرِؤكةســـــوورةكان لةنـــــةلَ ديةتةنـــــة
ناتةواوةكان(ئايشؤديةتةنةكان يان ئوتوو ديةتةنـةكان) لـة تاقيطـة()in vitroدا ئـةجنا
بـدرىَ ،لــة حالنةتـةدا لــة ـيَوازى كــؤمبشى نارِاســتةوخؤ بــؤ ديــاري كردنــى ديةتةنــة
ناتــةواوةكان كــة نل وةردةنــِىَ .دةبــىَ دواى قؤنــاغى هةســتياربوون ،تــةواوى ئــةو
ثرِؤتينانةى كة بة يَوةيةكى ناتايبةتى بة خرِؤكةسوورةكانةوة لكاون ،لةنةلَ ضةنديد
جار ؤردنيان بة سِِؤمى فيشيؤلؤيى ،ليَيان جيا بكةنةوة.
قؤناغى دووهة يان قؤناغى زيادكردنى دية نلؤبـؤل

( Second phase or antiglobulin

:)phase

ئــة قؤناغــة بــة زيــادكردنى ديةنلؤبــؤلينيَكى مرؤيــى لةنــةلَ نــةليَ تايبةمتةنــديى
بـــةربآلويتـــر لةنـــةلَ خرِؤكةســـوورة هةســـتياربووةكانةوة ئـــةجنا دةدرىَ .ئـــةو
ديةنلؤبــؤلينى مرؤيــىيــةى كــة بــؤ قؤنــاغى دووهــةمى تاقيكــارييةكــة بــةكار دةب ـرىَ،
سِِؤمى كؤمبش()Coomb’s serumيشى ثىَدةلنيَد.
دذة طلؤبؤلينى مرؤظت سىَ جؤرة:
 )١دية نامانلؤبؤل بة تايبةمتةنديى بةربآلوةوة(:)Polyspecific
ئـــة ديةتةنـــة ديى تـــةواوى نرووثـــة ئيمؤنؤنلؤبؤلينـــةكان بـــة تايبـــةتى  IgGو
ثرِؤتينةكانى كؤمثلمان بة تايبـةتى C3يـة .زيـاتر لـة ليَـدانى نامانلؤبؤل (سةرضـاوةى
ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكان) و بيَتانلؤبؤل (سةرضاوةى كؤمثلمـان)ى مرؤظــ بـة كةرويَشـكةوة
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دروســت دةكــرىَ .ئــة ديةتةنــة زيــاتر بــة ديى Fcى نــةردةكانى ئيمؤنؤنلؤبــؤل و
هةروةها ثارضةكانى  C3d ،C3bو C4ى كؤمثلمانة.
 )٢نامانلؤبؤلينى تايبةتى(:)Monospecific
ئة ديةتةنة تةنيا بة ديى يةكيَ لة ثرِؤتينةكانى سِِؤمى مرؤظـة .بـؤ ويَنـة،IgG ،
 C4b ،C3d ،C3b ،C4 ، C3، IgA ،IgMيان .C4d
 )٣نامانلؤبؤلينى مؤنؤكلؤنالَ(:)Monoclonal
ئة ديةتةنة بة يَوازى دوو رِةنة كردنى خانةكان لة تاقيطةدا دروست دةبـىَ و بـة
يَوةى  Polyspecificو  Monospecificديى ئيمؤنؤنلؤبؤلينـةكان يـان ثرِؤتينـةكانى
سيستمي كؤمثلمانة.
رِوون كردنةوةى يةك:
دية نلؤبؤلينـة مرؤيــىيــةكانى دروســتكةرى كؤمثانيــا جؤراوجؤرةكــان لــة رِوانطــةى
توانــايى يــان Affinityيــةوة لةنــةلَ يــةكؤىدا جيــاوازن .زؤر جــار ويَ دةضــىَ دية
يمــــارة ســــريالنى(no.

نلؤبؤلينــــة دروســــت بووةكــــانى كؤمثانيايــــة كــــة
دروستكةرةكةيان يةكيَكيب نةبىَ لة رِوانطةوة جياواز بد.

)Lot

رِوون كردنةوةى دوو:
ويَ دةضــىَ تاقميَــ لــة دية نامانلؤبؤلينــةكانى مرؤظـــ بــة ديى هيَنــديَ لــة ييَــر
نرووثةكانى  IgGنـةبىَ يـان بـةهيَش نـةبىَ .كـةوابوو توانـايى ناسـينةوةى تـةواوى ييَـر
نرووثةكانى  IgGسةر خرِؤكة سوورةكانى نية.
رِوون كردنةوةى سىَ:
بؤ كؤنؤِؤلَ كردنى ضؤنايةتى و ستاندار كردنى دية نامانلؤبؤلينةكانى مرؤظــ دةبـىَ
لةنــةلَ خرِؤكــة ســوورة هةســتياربووةكان لةنــةلَ  IgGو ثارضــةكانى  C3bيــان C3dى
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كؤمثلمان ،بة يَوةيةكى جياجيا تاقى بكريَتةوة .زياتر لة  Anti-Rhو سِِؤمى تازةى
مرؤظـــ(وة سةرضــاوةى كؤمثلمــان) بــؤ هةســتياركردنى خرِؤكــة ســوورةكانى نرووثــى
خويَنى "Rh ،"Oى ثؤزيَتي كةلنكى ليَ وةردةنـِىَ .دةكـرىَ بـؤ بـة دةسـت هيَنـانى
خرِؤكة سوورة هةسـتياربووةكان لةنـةلَ C3bدا ،رِيَاةيـة خـويَنى تـةواو نـوىَ لةنـةلَ
"سوكروز"دا بهاويَينة ئينكؤباتيَرةوة .دةبـىَ دية نامـانلؤبؤلينى مرؤيـى لةنـةلَ خانـة
هةستياربووةكاندا الني كة  +٢كاردانةوةى ثؤزيَتي نيشان بدا.
ضؤنيةتى كارى تاقيكارى كؤمبز يان تاقيكارى دذة طلؤبؤلني:
تاقيكارى كؤمبش بة دوو يَوازى رِاستةوخؤ و نارِاستةوخؤ ئةجنا دةدرىَ:
ئةلف :تا قيكارى رِاستةوخؤى كؤمبز لة تيوبدا:
ماددة و كةرةسة ثيَويستىيةكان:
 )١منوونــةى خــويَنى نةخؤ ــةكة بكريَتــة تيوبيَكــةوة كــة مــاددةى دية مــةيينى
EDTAى تيَدا بىَ.
 )٢سِِؤمى كؤمبش(دية نامانلؤبؤلينى مرؤظـ بة تايبةمتةندييةكى بةربآلو).
 )٣سِِؤمى فيشيؤلؤيى(دةست ساز).
 )٤تيوبة تاقيكاريية ضووكة خاويَنةكانى سيَرِؤلؤيى.
 )٥تيوبى ثلةبةندى كراوى سةنؤيويؤي.
 )٦ثايثيَتى ثاستؤرِ.
 )٧سةنؤيويؤي.
 )٨ضراى خويَندنةوة.
 )٩خرِؤكة سوورة هةستياربووةكان وة كؤنؤِؤلنى ثؤزيَتي  :دةكرىَ بـؤ بةدةسـت
هيَنانى ئة خانانة لة خرِؤكة سوورة  Rhثؤزيَتيظـةكانى نرووثـى خـويَنى  Oكـة بـة
هؤى Anti-Rhةوة هةستيار كراون ،كةلن وةرنِىَ.
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 )١٠خرِؤكة سوورة هةستيارنةبووةكان وة كؤنؤِؤلنى نيَطةتي  :بؤ ئة كؤنؤِؤلنـة
لة خرِؤكة سوورة  Rhثؤزيَتيظة هةستيارنةبووةكانى نرووثى  Oكةلن وةرنِىَ.
يَوزاى كارةكة:
 )١سةرةتا لة خرِؤكة سوورة ـؤراوةكانى نةخؤ ـةكة ،سوسثانسـيؤنيَكى  ٢يـان
 %٥لة سِِؤمى فيشيؤلؤيىدا وةدةست بيَند.
 )٢بــة ثــايثيَتيَكى خــاويَنى ثاســتؤرِ ،دلنؤثيَــ لــة سوسثانســيؤنى %٥ى خرِؤكــة
سوورةكانى نةخؤ ةكة بكةنة بنكى تيوبيَكةوة.
 )٣دوو دلنؤثة دية نامانلؤبؤلينى(سِِؤمى كؤمبش) ثىَ زياد بكةن.
 )٤تيوبى تاقيكارييةكة جبوولنيَند تاكوو سوسثانسيؤنى خرِؤكة سوورةكان لةنـة َل
دية نامانلؤبؤلينةكةدا تيَكةلَ بىَ.
 )٥دةتــواند بــة دلنــى خؤتــان لــةنيَوان  ٣تــا  ١٠خولــة تيوبةكــة لــة تاقيطاكــةدا
دانيَند.
 )٦بؤ ماوةى  ١٥ضركة تيوبة تاقيكارييةكة خبةنة نيَو سةنؤيويؤييَكى كة لة ية
خولة دا  ٣٤٠٠يان  ١٠٠٠دةور بسوورِيَ.
 )٧ئاكامى تاقيكارييةكة بة ليَدانى ثتةية لة بنكى تيوبةكة هةلنسـةنطيَند و بـوون
و نةبوونى ئانلؤتيناسيؤنةكة ياددا ت بكةن .ئةنةر لة ئاكامةكـة بـة نومـان بـوون،
دلنؤث َي لة خرِؤكة سوورةكان بكةنة سةر ساليديَ و لة ييَر ميكرِؤسـكؤ دا تـاوتويَى
بكةن.
 )٨ئةنـــــةر ئاكامةكـــــة نيَطـــــةتي بـــ ـوو ،دلنؤثيَـــ ـ لـــــة خرِؤكـــــة ســـــوورة
هةستياربووةكان(كؤنؤِؤلنى ثؤزيَتي ) بة بنكى تيوبةكة زياد بكةن .لـة ـيَوةيةدا
ئانلؤتيناسيؤن رِوو دةدا .زؤر جار ويَ دةضىَ بـؤ ئا ـكرابوونى ئانلؤتيناسـيؤنةكة،
تيوبةكة لة سةنؤيويؤي بدةن.
 )٩لةنــةلَ تيــوبى خرِؤكــة ســوورةكانى لةبــةر ضــاونِاو بــؤ تــاقي كردنةوةكــة،
تيوبيَكىتر لةنةلَ خرِؤكة سوورةكانى كؤنؤِؤلنى نيَطةتي دا تاقى بكةنةوة.
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ليَ دانةوة:
ئةنــةر تــاقي كردنةوةكــة ثــؤزيَتي بــوو ،بــة نيشــانةى هةســتياربوونى خرِؤكــة
سوورةكانى نةخؤ ةكةية(ويَنةى يمارة  ٩ــ  .)١٦زؤريَ لة ئوتوو ديةتةنة نةرمةكان
لةنةلَ (anti-IgGسِِؤمى كؤمبش)دا دةست نيشان دةكـريَد ،بـة تـةنيا دةرسـةديَكى
كة لةنةلَ anti-C3dدا ثيَناسة دةكريَد .بـة ثيَاـةوانة ئوتـوو ديةتةنـة سـاردةكان بـة
كــةمى لةنــةلَ anti-IgMدا ديــارى دةكــريَد ،بــة لةنــةلَ anti-C3dدا دةســت نيشــان
لةنـةلَ anti-

دةكريَد .ديةتـةنى ديى دةرمانـةكان لةسـةر خرِؤكـة سـوورةكاندا زيـاتر
 anti-C3b ،IgGيان anti-C3dدا ثيَناسة دةكرىَ .نشيكةى  ١١تا  ١٨لةسةدى حالنةتة
حةساســيةتةكانى دةرمــانى تــةنيا ثارضــة ــكاوةكانى كؤمثلمــان بــة ســةر خرِؤكــة
سوورةكانةوة لكاون و لة حالنـةتنـةليَكى زؤر كـة دا تـةنيا ديةتـةنى نرووثـى IgAى
ثيَوة لكاوة .ئةو ييَر نرووثـة IgGيانـةى كـة لـة حةساسـيةتة دةرمـانىيـةكاندا زيـاتر
هاوبة ى دةكةن بريت لة IgG1 :يان  .IgG3جيَـى وةبِهيَنانةوةيـة كـة هـيض جـؤرة
ثيَوةندييةكى رِاستةوخؤ لةنيَوان تاقيكـارى كـومبش و ثلـةى كـة خـويَنى()Anemiaدا
نية و تةنانةت ويَ دةضىَ كة خويَنى هةر نةبىَ ،بة تةمةنى خرِؤكة سوورةكانى ئة
جؤرة كةسانة كورتة .زياتر بؤ دةست نيشان كردنى نةخؤ ـىيـة هيَمـؤليتيكىيـةكانى
كؤرثة ساواكان تةنيا  anti-IgGتةواوة ،بة دةبىَ كاردانةوةى ثيَدانى خـويَد لةنـة َل
دية نامانلؤبؤلينةكان بة تايبةمتةنديى بةربآلوةوة( )Polyspecificثيَناسة بكـرىَ .بـؤ
رِوون كردنةوةى زياتر لة بابةت ئة تاقيكارييةوة ،ضاويَ لة تاقي كردنـةوةى دةسـت
نيشان كردنى رِووخسارة بابةتى  Duبكةن.
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ويَنةى ٩ـــ :١٦ويَناكردنى يَوازى تاقيكارى رِاستةوخؤى كؤمبش.

كارايى تاقيكارى رِاستةوخؤى كؤمبز:
تاقيكارى رِاستةوخؤى كؤمبش بؤ دةست نيشان كردنى ئة نةخؤ ىيانةى خـوارةوة
ئةجنا دةدرىَ:
 )١نةخؤ ـــىيـــة هيَمـــؤاليتيكىيـــةكانى كؤرثـــة ســـاواكان وة ئيَريؤؤبالســـتؤزى
كؤرثةلة(.)Erythroblastosis fetalis
 )٢كاردانةوةكانى ثيَدانى خويَنى ناتةبا(.)Blood transfusion reactions
 )٣دةسـت نيشـان كردنـى كـة خـويَنى هيَمـؤاليتيكى خؤبـةرنرى( Autoimmune
.)hemolytic anemia
 )٤هةسـتياربوونى خرِؤكـة سـوورةكان لـة ئاكـامى بـةكاربردنى دةرمـان(
.)induced red cell sensitization

– Drug
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 )٥هةستياربوونى خرِؤكة سوورةكان بة هـؤى ضـلنكة ظايرؤسـىيـةكان يـان هؤكـارة
نةناسراوةكان.
ب :تاقيكارى نارِاستةوخؤى كؤمبز لة تيوبدا:
ماددة و كةرةسة ثيَويستىيةكان:
 )١سِِؤ يا ثالزماى نةخؤش :دةتواند ثالزماكة لـةو خويَنـةى كـة لـة تيـوبى دية
مةيينى سيؤات يا EDTAدا كراوة ،جيا بكةنةوة.
 )٢ئالنبؤمينى %٣٠ى مانطا.
 )٣ســِِؤمى كـــؤمبش(دية نامــانلؤبؤلينى مرؤيـــى بــة تايبةمتةنـــديى بـــةربآلوةوة
.) Polyspecific
 )٤سِِؤمى فيشيؤلؤيى.
 )٥خانة كؤنؤِؤلنة ثؤزيَتيظـة هةسـتياربووةكان(وة تـاقي كردنـةوةى رِاسـتةوخؤى
كؤمبش).
 )٦سِِؤمى كؤنؤِؤلنى نيَطةتي .
 )٧ئةو خرِؤكة سوورة دياري كراوانةى كة لةنةلَ نرووثـى خـويَنى لةبةرضـاونِاوى
سِِؤمى نةخؤ ةكةدا ويَ دةضىَ خاوةنى ديةتةنى ديى بىَ .لة خرِؤكـة سـوورانة،
سوسثانسيؤنى  ٢تا  ٥لةسةدى سِِؤمى فيشيؤلؤيى ىلَ وةدةست بيَند.
 )٨ئينكؤباتيَرى  ٣٧ثلةى سةدى.
 )٩سةنؤيويؤج.
 )١٠تيوبة تاقيكاريية ضووكة خاويَنةكانى سيَرِؤلؤيى.
 )١١ثايثيَتى ثاستؤرِ.
 )١٢ضراى خويَندنةوة.
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يَوازى كارةكة:
 )١سـةرةتا سوسثانسـيؤنى  ٢تـا  ٥لةســةدى خرِؤكـة سـوورة ـؤراوة ديارةكــان
لةنيَو سِِؤمى فيشيؤلؤيىدا وةدةست بيَند .دةبىَ ئة خرِؤكة سوورانة خاوةنى ئةو
ديةجينة نرووثة خويَنـة بـىَ كـة ويَ دةضـىَ سـِِؤمى نـةخؤش ديةتـةنى ديةكـةى
هةبىَ.
 )٢بة رِادةى ٠/١ى ميلى ليؤ لة سوسثانسيؤنى  ٢تا  ٥لةسةدى خرِؤكـة سـوورة
ديارةكان بكةنة بنكى تيوبى تاقيكاري سيَرِؤلؤيييةكةوة.
 )٣بــة رِادةى ٠/١ى ميلــى لــيؤ لــة س ـِِؤ يــا ثالزمــاى نةخؤ ــةكة بــة خرِؤكــة
سوورةكانةوة زياد بكةن.
 )٤بؤ ماوةى  ١٥تا  ٣٠خولة تيوبى تاقيكارييةكـة خبةنـة نيَـو ئينكؤبـاتيَريَكى
 ٣٧ثلةى سةدىيةوة .بة قؤناغة دةلنيَد قؤنـاغى هةسـتياركردنى()Sensitization
خرِؤكة سوورةكان.
 )٥زؤر بــة با ــى سـىَ تــا ضــوار جــار خرِؤكــة ســوورة هةســتيارةكان بــة سـِِؤمى
فيشيؤلؤيى بشؤرن.
 )٦دواى لة سةنؤيويؤي دان ،بة سةرةوخنوون كردنى تيوبـةكان ،تـةواوى سـِِؤمى
فيشيؤلؤيييةكة برِييَند.
 )٧دواتر دوو دلنؤثة لة دية نلؤبؤلينى مرؤيى بة خرِؤكة سوورةكانةوة زياد بكـةن و
بــة با ــى تيــوبى تاقيكــارييةكــة جبــوولنيَند تــاكوو خرِؤكــةكان لــةنيَو س ـِِؤمةكةدا
بآلوببنةوة.
 )٨بؤ ماوةى سىَ خولة تيوبةكان لة نيَو نـةرماى تاقيطاكـةدا دانـيَد و دواتـر ١٥
ضركة بياخنةنة نيَـو سـةنؤيويؤييَكى كـة لـة يـة خولـة دا  ٣٤٠٠دةور يـان يـة
خولة لة  ١٠٠٠دةوردا بسوورِىَ.
 )٩بة ليَدانى ثتةية لة بنكى تيوبةكة ،ئاكامةكة تاوتوىَ بكةن و بـوون و نـةبوونى
ئانلؤتيناسيؤنةكة ياددا ت بكةن.
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 )١٠ئةنــةر ئاكامةكــة نيَطــةتي بــوو و لــة بنكــى تيوبةكــةشدا ئانلؤتيناســيؤن
نةبيندرا ،بؤ دلننيايى زياتر ،دلنؤثيَ لة خرِؤكةكانى كؤنؤِؤلنى ثـؤزيَتيظى هةسـتياربوو
بة بنكى تيوبةكةوة زياد بكةن ،لـة حالنةتـةدا ئانلؤتيناسـيؤن رِوودةدات .زؤر جـار
ثيَويست بةوة دةكا كة لة قؤناغةدا تيوبةكة لة سةنؤيويؤي بدرىَ.
ليَ دانةوة:
ئةنةر ئاكامةكة ثؤزيَتي بىَ و ئانلؤتيناسيؤن رِووى دا ،سةمليَنةرى هةستياربوونى
سيستمى بةرنريى نةخؤ ةكة ديى ديةجينى خرِؤكة سوورة ديـارى كراوةكانـة كـة بـؤ
تاقيكارىيةكة بةكار براون(ويَنةى يمارة  ١٠ــ .)١٦
كارايى تاقيكارى نارِاستةوخؤى كؤمبز:
تاقيكارى نارِاستةوخؤى كؤمبش لة حالنةت انةى خوارةوةدا ئةجنا دةدرىَ:
 :١ثيَب بينى يان دةست نيشـان كردنـى نةخؤ ـىيـة هيَمـؤاليتيكىيـةكانى كؤرثـة
ساواكان لة سِِؤمى ئةو دايكانةى كة Rhى نيَطةتي يان  Duثؤزيَتيظد كـة ويَ دةضـىَ
بة ديى ديةجينى Rhةوة هةستيار بووبد.
 :٢تاقيكارى كرِؤس ماض يان ثيَكةوة نوجنانى جؤرى خويَنةكان.
 :٣دةست نيشان كردنى ديةجينى .RhDu
 :٤ديــارى كردنــى جــؤرى خويَنــةكانى سيســتمي  Kidd ،Duffy ،Kellو  ...هتــد،
لةسةر خرِؤكة سوورةكانى بؤ ويَنة بؤ كارةكانى نة تةرنةرى كردنةوةى دلَ.
 :٥دةست نيشان كردنى ديةتةنة نائاسايى يـان ناتـةواوةكان لـة سـِِؤمدا بـة ديى
ديةجينةكانى جؤرى خويَنةكانى سيستمي  Duffy ،Kell ،Kiddو  ...هتددا .بؤ ويَنة،
لة كارةكانى نة تةرنةرى كردنةوةى دلَ دا.
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 :٦دةست نيشان كردنى ديةتةنةكانى ديى ثةرِةكان يان خرِؤكـة سـثىيـةكانى نيَـو
سِِؤ .
 :٧دةست نيشان كردنى حةساسيةت بة دةرمانةكان ،لـة حالنيَـ دا كـة نةخؤ ـةكة
زياتر لة كةلنكى دةرمانيَ وةرنرتووة .بؤ ئة مةبةستة ،خانةكانى جؤرى خـويَنى Oى
ثؤزيَتي يان نيَطةتيَ لةنةلَ ئةو دةرمانةى كة مةسرةفى دةكا ،هةسـتيار بكةنـةوةو
تاقيكارى نارِاستةوخؤى كؤمبشى بؤ ئةجنا بدةن .تةنيا ديةتةنى ديى دةرمانى ميَتيب
دووثا(ئالندؤميَت) رِاستةوخؤ لةنةلَ خرِؤكة سوورةكانى جؤرى خـويَنى Oى ثـؤزيَتي دا
كاردانةوة نيشان دةدا.
تيرتاسيؤنى تاقيكارى كؤمبز:
ئةنــةر تاقيكــارى كــؤمبش ثــؤزيَتي دةرضــوو ،بــؤ ثيَوانــة كردنــى ثلــةى هةســتيارى
نةخؤ ةكة ،دةكرىَ تيؤاسيؤنى بؤ ئةجنا بدرىَ .بؤ ويَنـة لـة تاقيكـارى رِاسـتةوخؤى
كــؤمبشدا ،خرِؤكــة ســوورة هةســتياربووةكانى خــويَنى ثــةتكى نــاوكى كؤرثةكــة ،لــة
بةرامبــةر تــراوة جؤراوجؤرةكــانى ديةنلؤبــؤل دا دةبيَتــة تيؤاســيؤن .لــة تاقيكــارى
نارِاســتةوخؤى كــؤمبش لةنــةلَ تــراوة جؤراوجؤرةكــانى ســِِؤميَكى ناديــاردا ،تــاقي
كردنةوةى تيؤاسيؤنى نارِاستةوخؤى كؤمبشى بؤ ئةجنا دةدرىَ.
ئةلف :تاقيكارى تيرتاسيؤنى رِاستةوخؤى كؤمبز:
يَوازى كارةكة:
 )١بة يَوةيةكى ورد سوسثانسيؤنى  %٥خرِؤكة سوورة ـؤراوةكانى نةخؤ ـةكة
لة سِِؤمى فيشيؤلؤيىدا وةدةست بيَند.
 )٢رِادةى ٠/١ى ميلى ليؤ لة دية نلؤبؤلينى مرؤيى بـة تايبةمتةنـدى بـةربآلوةوة
بةرِيش ( ١:٨ ،١:٤ ،١:٢تا  )١:٢٥٦لة هة ت تيوبى سيَرِؤلؤيىدا لةنةلَ سِِؤمى
فيشيؤلؤيى تراو بكةنةوة.
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ويَنةى  ١٠ـــ :١٦ويَناكردنى قؤناغةكانى تاقيكارى نارِاستةوخؤى كؤمبش.

 )٣ئةو هة ت تيوبة يمارةيان بؤ دانيَد و بياخنةنة نيَو جيَطا تيوبى تايبـةتىيـةوة.
دواتر رِيَاةى ٠/٠٥ى ميلىلـيؤ لـة هـةر تراويَكـى دية نلؤبـؤل بكةنـة بنكـى هـةر
تيوبيَكةوة.

د .پەرویزی پاکزاد

529

 )٤بة تةواوى تيوبةكان ،رِيَاةى ٠/٠٥ى ميلـىلـيؤ لـة خرِؤكـة سـوورة  ٥لةسـةد
ئامادة كراوةكانى نةخؤ ةكةيان ثىَ زياد بكةن.
 )٥تيوبةكان بـة هيَوا ـى جبـوولنيَند تـاكوو خرِؤكـةكان لةنـةلَ دية نلؤبؤلينةكـةدا
ى خولـة تيوبـةكان لـة نـةرماى نيَـو تاقيطاكـةدا
تيَكة َل دةبد .دواية بؤ مـاوةى سـ َ
دانيَد.
 )٦بؤ ماوةيةكى كورت تيوبةكان لة سةنؤيويؤي بدةن و ئاكامةكةيان وةخويَند.
 )٧دواي تيوبيَ كة بة با ـى ئانلؤتيناسـيؤنةكةى تيَـدا بينـدراوة ،وة خشـتةى
يمارة  ٨ــ  ١٦بنووسنةوة.
ب :تاقيكارى تيرتاسيؤنى نارِاستةوخؤى كؤمبز:
يَوازى كارةكة:
 )١ســةرةتا بــةرِيش ،ســِِؤمى نةخؤ ــةكة بــة تراوةكــانى ( ١:٨ ،١:٤ ،١:٢تــا
 )١:٢٥٦لة هة ت تيوبى سِِؤلؤيىدا ئامادة بكةن.
 )٢ئةو هة ت تيوبة يمارةيان بؤ دانيَد و بياخنةنة نيَو جيَطا تيوبى تايبـةتىيـةوة.
دواتر رِيَاةى ٠/٠٥ى ميلىليؤ لـة هـةر تراويَـ سـِِؤمى نةخؤ ـةكة بكةنـة بنكـى
تيوبيَكةوة.
 )٣بة تةواوى تيوبةكان ،رِيَاةى ٠/٠٥ى ميلىليؤ لة خرِؤكة سوورة ديـارى كـراوة
ؤراوةكانى نةخؤ ةكة كة بة يَوةى  %٥لة سِِؤمى فيشيؤلؤيىدا ئامادة كـراوة،
برِيَــان .دةبــىَ ئــة خرِؤكانــة خــاوةنى ديةجيَنيَــ بــىَ كــة ئيَوتمالنــةن ســِِؤمى
نةخؤ ةكة خاوةنى ديةتةنى ديةكةى بىَ.
 )٤تيوبـــةكان جبـــوولنيَند و بـــؤ مـــاوةى  ١٥تـــا  ٣٠خولـــة بياخنةنـــة نيَـــو
ئينكؤباتيَريَكى  ٣٧ثلةى سةدييةوة.
 )٥خرِؤكةكان لةنةلَ رِيَاةيةكى زؤرى سِِؤمى فيشيؤلؤيىدا ،سىَ تـا ضـوار جـار لـة
سةنؤيويؤيى بدةن.
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 )٦لةنةلَ دواي ؤردنةوةدا ،تيوبةكان ية بة ية سةرةوخنوون بكةنةوة تـاكوو
هةموو سِِؤمى فيشيؤلؤيييةكة بةتالَ دةبىَ.
 )٧بــة بنكــى هــةر تيــوبيَكى تاقيكردنــةوةكاندا ،رِادةى ٠/١ى ميلــىلــيؤ دية
نلؤبؤلينى مرؤيى ثىَ زياد بكةن و تيوبةكان جبوولنيَند .دواتر بؤ ماوةى سىَ خولـة
تيوبةكان لة نيَو تاقيطاكةدا دانيَد.
 )٨بــؤ ماوةيــةكى كــورت تيوبــةكان لــة ســةنؤيويؤي بــدةن و بــوون و نــةبوونى
ئانلؤتيناسيؤنةكة لة ييَر تيشكيَ دا هةلنسةنطيَند.
 )٩دواي تيوبيَ كة بة با ـى ئانلؤتيناسـيؤنةكةى تيَـدا بينـدراوة ،وة خشـتةى
يمارة  ٨ــ  ١٦بنووسنةوة.
خشــتةى يمــارة  ٨ــــ  :١٦ثلةبةنــدى تيؤاســيؤنى رِاســتةوخؤ و نارِاســتةوخؤى
كؤمبش.
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سةرضاوةى هةلَةكان لة تاقيكارى كؤمبزدا:
ئةلف :كاردانةوة ئةريَنىية نارِاستةكان

(:)False – Positive Reactions

 )١لة كاردانةوةى نارِاستةوخؤى كؤمبشدا ،ئةنةر لة قؤناغى هةستياركردنى خرِؤكـة
ســوورةكاندا ئانلؤتيناســيؤن ثيَ ـ ب ـىَ ،دةب ـىَ ئانــادارى ديةتةنــة ســاردةكان لــة
سِِؤمى نةخؤ ةكةدا بد.
 )٢ئةنةر لـة ماددةكـانى وة ئـالنبؤمينى مانطـا يـان دية نلؤبـؤلينى مرؤيـى كـة نل
وةردةنرن ،ئالوودة بة ميكرِؤب بـووبد يـان خةسـتايى خـويَى سـِِؤمى فيشيؤلـؤيى
دروست نةبىَ ،ويَ دةضىَ تاقيكارييةكة ثؤزيَتيظى نارِاست دةرضىَ.
 )٣ئةنةر كةل و ثةلـة وو ـةيىيـةكان ثـيس يـان ئـالوودة بـة ميكـرِؤب بـد ،ويَ
دةضىَ تاقيكارييةكة ثؤزيَتيظى نارِاست بىَ.
 )٤ئةو مـاددة سـةقامطِكةرانةى( )Stabilizerوة  Caprylateكـة بـة ئـالنبؤمينى
مانطاوة زياد دةكرىَ ،دةتوانىَ كاردانةوةى ثؤزيَتيظى نارِاست ثيَ بيَنىَ.
Hexadimethrine (Polybrene

 )٥ئايؤنــة كــانشايىيــةكان و ماددةنــةليَكى وة
 bromideو  )Protamineلة سِِؤ دا ،دةتوانىَ ببيَتة هؤى ئانلؤتينـةبوونى خرِؤكـة
سوورةكان بةر لة زيادكردنى سِِؤمى كؤمبش.
 )٦ئةنةر خرِؤكة سوورةكان كؤن بووبد واتة خويَنةكة دةميَ بـىَ نِابـىَ يـان زؤر
بة ئانشيم بشؤريَد ،زؤر جار دةبيَتة هؤى ثيَ هاتنى ئانلؤتيناسيؤنى نارِاست.
 )٧ئةو ماددانةى كة بؤ ضوونةسةرى حةساسيةتى دية نامانلؤبؤلينى مرؤيـى زيـاد
دةكرىَ وة ثؤىل ئيَتيليَنى نةليكؤل ،هيَنديَ جار دةتوانىَ ببيَتة هـؤى ثيَـ هـاتنى
ثؤزيَتيظى نارِاست.
 )٨ئةنــةر دواى ئاويَتــةكردنى ماددةكــان لــة تيــوبى تــاقي كردنةوةكــةدا ،بـة هــؤى
نةرماى ويَنةكةوة بة هةلنم كردن رِوو بدات ،ويَ دةضىَ خرِؤكة سوورةكان ثيَكةوة
بلكيَد و رِؤلؤ دروست بكا و تاقيكارييةكة ببيَتة ثؤزيَتيظى نارِاست.
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 )٩ئةنةر تيوبـةكان بـة خيَرايـى دةوريَكـى زؤر زؤرةوة لـة سـةنؤيويؤي بـدةن ،و َ
ي
دةضىَ تاقيكارييةكة ببيَتة ثؤزيَتيظى نارِاست .لة جؤرة حالنةتانـةدا لةنـةلَ تيـوبى
كؤنؤِؤلنى نيَطةتيظةكةدا هةلني سةنطيَند.
 )١٠بــة هــؤى بــوونى ئوتــوو ديةتةنــة دوور لــة ضــاوةرِوانىيــةكانى وة

anti-

 ،Transferrinويَ دةضى خرِؤكة سوورةكان هةر لة خؤوة ئانلؤتينة بد.
 )١١ويَ دةض ـىَ ضوونةســةرى لــة رِادةبــةدةرى رِيَتيكؤلؤس ـايتةكان ،ببيَت ـة هــؤى
ثؤزيَتي بوونى تاقيكارييةكة.
 )١٢ئةنةر خرِؤكة سوورةكان بة با ـى نة ـؤريَد ،ويَ دةضـىَ ثـؤزيَتيظى نارِاسـت
ثيَ بيَنىَ.
 )١٣هةلنةى تةكنيكى و تاقيطةيى.
ب :كاردانةوة نةريَنىية نارِاستةكان(:)False-Negative Reactions
 )١ئةنةر دية نلؤبؤلينى مرؤيى الواز يـان ثاسـي بـىَ ،تاقيكـارييةكـة نيَطـةتيظى
نارِاست دةردةضىَ.
 )٢ئةنةر دية نامانلؤبؤلينى مرؤيىيةكة ،كؤن يان ئالوودة بة ميكرِؤب بـووبىَ ،ويَ
دةضىَ تاقيكارييةكة نيَطةتيظى نارِاست دةرضىَ.
 )٣ئةنةر كةل و ثةلة وو ةيىيةكان ثيس و ئالوودة بة ميكرِؤب يان سِِؤ بـد،
ويَ دةضىَ تاقيكارييةكة نيَطةتيظى نارِاست دةرضىَ.
 )٤ئةنةر نيسبةتى ديةج و ديةتةنةكة نوجنـاو نـةبىَ ،ديـاردةى ناوضـةيى ثيَـ
دىَ ،لة حالنةتةدا ئاكامى تاقيكارييةكة ،نيَطةتي يان ثؤزيَتيظى الواز دةبـىَ .ئـة
دؤخة زياتر لةنةلَ سِِؤمى تراو نةكراودا دةبيندرىَ .ئةنةر لة تاقيكارى تيؤاسيؤنى
ســِِؤميبدا ديــاردةى ناوضــةيى بيَتــة ثــيَب ،بــة ــيَوةيةكى نــاجؤر لــة تيوبــة
تاقيكـــارييـــةكاندا ئانلؤتيناســـيؤن ثيَـ ـ دىَ .دةبـ ـىَ لـــة حالنةتـ ـةدا سـ ـِِؤمى
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تاقيكارىيةكـة زيــاتر تـراو بكريَتــةوة .لـة حالنةتـةدا تـيؤى سـِِؤمى نةخؤ ــةكة،
بةرابةرى دواي تيوبيَكى ثؤزيَتيظة كة دواى ئةو ،تةواوى تيوبةكان نيَطةتي دةبد.
 )٥ئةنــةر قؤنــاغى ــؤردنى خرِؤكــة ســوورةكان بــة با ــى بــةرِيَوة نةض ـىَ يــا بــة
ثيَاةوانة زؤر بشؤريَد.
 )٦ئةنةر ماوةى كاتى ئينكؤباتيَرةكـة لـة  ٣٧ثلـةى سـةدى و سـةنؤيويؤي تـةواو
نةبىَ.
 )٧دةبىَ خرِؤكة سـوورة هةسـتياربووةكان النـي كـة بـة  ١٠٠تـا  ٥٠٠نـةردى
ديةتةن داثؤ ـرابىَ تـا بتـواند لةنـةلَ دية نامـانلؤبؤلينى مرؤيـىدا ئانلؤتينـة بـد.
كةوابوو ئةنةر بة رِادةيةكى تةواو خرِؤكة سوورةكان هةسـتيار نـةكريَد ،ويَ دةضـىَ
تاقيكارييةكة نيَطةتيظى نارِاست دةرضىَ.
 )٨دةبىَ تةواوى ئاكامةكان بةو دوو يَوةيةى خوارةوة ثشت رِاست بكريَنةوة:
ئةلف :لة ييَر مايكرِؤسكؤ و نةبوونى ئانلؤتيناسيؤن.
ب :ئا ـــــكرابوونى ئانلؤتيناســـــيؤن بـــــة دواى زيـــــادكردنى خرِؤكـــــة ســـــوورة
هةستياربووةكان لةنةلَ  IgGيان ثارضةكانى كؤمثلمان ،بة تيوبى تاقيكارييةكةوة.
 )٩هةلنةى تةكنيكى و تاقيطايى.

زانستيَك كة ضاكسازيت تيَدا ثيَك نةيةنيَ ،سةر ليَشيَواوى و بەدبەختییە.
" ئيما سادخ ())"
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١٧
شيَوازو شى كردنةوةى تاقيكاريية ثيَستىيةكان
)(Methods and Interpretation of Skin Tests

لة باسةدا دةضينة سةر ى كردنةوةى ئةجنا دانـى تاقيكـارييـة ثيَسـتىيـةكان و
ليَ ـ دانــةوةى ئاكام ـةكانيان .بــة ـيَوةيةكى نشــتى بــة ثيَــى ميكــانيشمى كاردانــةوة
ئيمؤنؤلؤييكىيةكان ،دةكرىَ تاقيكـاري يـة ثيَسـتى يـةكان دابـةش بكةينـة سـةر سـىَ
نروو :
ئةلف :تاقيكاريية ثيَستى يـةكانى جـؤرى تيؤبيَركـؤلينى( Tuberculin type skin
 )reactionيان تاقيكاريية ثيَسـتىيـةكانى جـؤرى ثـة خسـ (
:)reaction

Delayed type skin

لة نرووثة تاقيكارييانةدا ،دؤخى بةرنريى خانةيى( )CMI159مرؤظةكة بة نيسـبةت
ميكرؤب يان نةخؤ ىيةكةوة هةلَ دةسةنطيَند .ئةو ماوة زةمةنىيةى كة ئـة نرووثـة
كاردانــةوة ثيَســتىيانــة بــة دواى كوتــانى ديةجينــة نِاوةكــة لــة ثيَســتى مرؤظــة
هةستيارةكة()Sensitizedدا ،دةنةنة ئةو ثةرِى خؤيـان ،زيـاتر لـة نيَـوان  ٢٤تـا ٧٢

Cell-mediated immunity=CMI : 159
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كات يميَر دايـة .ئةنـةر ديةجينةكـة بـة ـيَوةى نـةنِاوة()Particulateى وة تـةنى
مايكرِؤئؤرنانيشمةكان ،ىلَ بدرىَ ،زؤرتريد ماوةى كاردانةوةى ثيَستىيةكة لة نيَوان ٢١
تا  ٢٨رِؤية ،كة بة جؤرة كاردانةوانـة دةلنـيَد :كاردانـةوةى نرانؤلؤمـا(
 .)reactionكاردانةوةكانى جؤرى تيؤبيَركؤلينى و نرانؤلؤمـايى ،بـة ضـوارةم جـؤرى
Granuloma

ضوونةسةرى حةساسـيةت دةيميَـردريَد كـة لـة كاردانةوانـةدا  T helper-1 cellرِؤلنـى
سةرةكى هةية.
ب :تاقيكاريية ثيَستىية فةورييةكان(:)Immediate type skin reaction
ئــة نرووثــة تاقيكــارييــة ثيَســتىيانــة زيــاتر بــؤ دةســت نيشــان كردنــى جــؤرى
فــةورييةكــةى بــة نيســبةت دةرمانــةكان و ئــةو ئاليَرينانــةى كــة لــة دةوروبــةردا
بآلوبوونـةوة( )Atopic allergyوة تـؤزى نياكــان يـان خواردةمــةنىيـةكان ،ئــةجنا
دةدريَد .ئة نرووثة تاقيكاريية ثيَستىيانة بة ثيَى جـؤرى نرووثـى ديةتةنةكةيـةوة،
لة نيَوان ضةند خولة تا ضةنديد كات يميَر بة دواى كوتانى ديةجينةكة لة ثيَستى ئةو
كةسةى كة توو ى حةساسيةتةكة بووة ،بة ئةوثةرِى خؤيان دةنةن.
ج :تاقيكاريية ثيَستىيةكانى ثووضةلَ كردنةوةى
:)skin reaction

يارةكان( Toxin neutralization

ئة نرووثة لـة تاقيكـارييـة ثيَسـتىيـةكان بـؤ هةلنسـةنطاندنى بـارودؤخى بـةرنرى
مرؤظةكة بة نيسبةت يارى ميكرؤبةكانةوةية .ماوةى ئة كاردانةوانـة بـة دواى كوتـانى
يارةكــة لــة ثيَســتدا بــة ثيَــى جــؤرى يارةكــة جيــاوازةو زيــاتر لــة نيَــوان  ٤تـا  ٧رِؤي
دةخايةنىَ.
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ــ ئةلف ــ
تاقيكاريية ثيَستىيةكانى جؤرى تيؤبيَركؤلينى
ســةرةتا تاقيكــارييــة ثيَســتىيــةكانى جــؤرى تيؤبيَركــؤلينى لــة نةخؤ ــىيــة
ميكرِؤبىيةكاندا هةلَ دةسةنطيَن :
 :Aتاقيكارى تيؤبيَركؤلينى ثيَستى(:)Tuberculin skin test
ئــةو ديةجينــةى كــة بــؤ ئــةجنا دانــى تاقيكــارى تيؤبيَركــؤلينى ثيَســتى كــةلنكى
ىلَوةردةنِىَ ،يةكة جار لة اليةن "كـؤ "ةوة سـاز كـرا و بريتـىيـة لـة ثرِؤتينـةكانى
باسيب كة ثيَى دةلنيَد :تيؤبيَركؤلؤثرِؤت ( )Tuberculoproteinيان تيؤبيَركـؤل  .ئـة
ديةجينة لة ضاندنى باسـيلى كـؤ لـة ـويَنيَكى ئـاوةكىدا بـة دةسـت ديَـند .بـة دوو
يَوة تيؤبيَركؤلؤثرِؤت ساز دةكةن:
ئةلف :تيؤبيَركؤلينى نةثا وتراو (:)OT160
بؤ سازكردنى ئة ماددةية ،باسيلى كؤ (جؤرى مرؤظي يان مانطـايى) لـة ـويَنيَكى
ئاوةكىدا دةضيَند و دوايـة هـةموو ضـاندراوةكة دةخةنـة نيَـو ئوتـووكآلو يـان نـةرماى
ثىَ دةدةن .لـة قؤنـاغى دواتـرداِ ،ريَـاةى ضـاندراوةكة بـة هـؤى نـةرماوة  ١٠بةرابـةر
خةستترى دةكةنةوةو بة ثالنويَنة(صافى)دا دةكرىَ تاكوو هةموو زةرِرِاتةكةى بطـِىَ.
بة ماددةية ناليسرِؤلنى( )Glycerolوة ماددةيةكى ثاراس ثىَ زياد دةكـةن كـة بـؤ
مــاوةى ضــةنديد ســالَ دةكــرىَ لــة نــِاوةى تيؤبيَركؤلينــة كــة لــة نــةرماى  ٥ثلــةى
سةدىدا هةلنطِىَ و ئالوودة نةبىَ ،كةلنكى ليَ وةرنِىَ.

Old tuberculin = OT : 160
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ب :ثرِؤتينى ثا وتةكراوى تيؤبيَركؤل (:)PPD161
وىَ دةض ـىَ ئــة ماددةيــة لــة ميكؤبــاكؤييــة جؤراوجؤرةكــانى دةرهيَــند كــة لــة
حالنةتةدا هةركاميان بة ثيتة التينىيةكان دةست نيشان دةكةن .لة خشتةى يمـارة ١
ــ ١٧دا هةموو جؤرة جياوازةكانى  PPDنيشان دراون:

خشتةى  ١ــ  :١٧ناوديَركردنى ثرِؤتينة ثا وتةكراوةكانى ميكؤباكؤىية جؤراوجؤرةكان:
ناوى
باكؤى

Purified protein derivative = PPD : 161

جؤرى PPD
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مةبةست لةو تيؤبيَركؤلينى ثا وتةكراوى PPDيةى كة لة ناوةندة دةرمـانىيـةكاندا
كةلنكى ىلَ وةردةنرن ،زياتر  PPD-Sيان  H( PPD-Hكورت كراوةى )Humanة كة لـة
ميكؤباكؤيؤمى تيؤبيَركؤلؤسيس ساز دةكرىَ .بـؤ سـازكردنى  ،PPDسـةرةتا باسـيلى
ئازارة باريكة لـة ـويَنيَكى ئـاوةكىدا دةضـيَند و دواتـر دةؤةنـة ئوتـووكآلوةوةو بـة
ثالنويَنةىدا دةكةن تاكوو زةرِرِاتة در تةكانى ىلَ جيا بيَتـةوة .لـة قؤنـاغى دوايـىدا بـة
هؤى ئؤلنؤافيلؤاسيؤنةوة ويَنى ضاندراوةكة خةستتر دةكةن و ثرِؤتينةكانى بة هؤى
سولواتى ئامؤنيؤمى تيَر يان تر ى سىَ كلؤرِؤئةسيَتي ()TCA162ةوة جيـا دةكةنـةوة.
كيَشى نـةردةيى ئـة ثرِؤتينـة نشيـ بـة  ١٠٠٠دالنتـؤن و هـةلنطرى رِيَاةيـةكى كـةمى
تر ــــى نؤكليَئيــــ و ثــــؤىل ســــاكاريدةكانى باســــيلة .ئــــة تؤبيَركؤلؤثرِؤتينــــة
ثا وتــةكراوة( )PPDدةكةنــة ثيَســتى بــةرازيَكى هةســتياربووةوة و توانــايىيةكــةى
هةلَدةسةنطيَند و لة خةستىيةكى ستانداردا دةؤةنة بازارِةوة.
رِيَاةى تيؤبيَركؤلؤثرِؤت ()PPDيَكى كـة بـؤ تاقيكـارى ثيَسـتى ىلَ دةدرىَ ،بـة ثيَـى
يةكةى نيَونةتةوةيى تيؤبيَركؤل ( )International Tuberculin Unitرِادةنةيةندرىَ.
يةكيَ لة تايبةمتةندييةكانى تيؤبيَركؤلؤثرِؤت ئةوةية كة توانايى نووسـةكىيـةكى
بة هيَشيان بؤ كةل و ثةلة وو ةيىيةكان هةية .كةوابوو دةبىَ سةرةرِاى ئةوةى كة لة
كاتى خاويَد كردنةوةى ئةو كةل و ثةالنةى كة تيؤبيَركؤلينيـان تيَـدا بـووة ،جـوان ورد
بنةوة كة ئةنةر ثيَويستيتان بة نِاوةنةليَكى تراوتر لـة  ١٠٠٠يةكـة سـةنتىمـيؤى
سىَ جا بوو ،وابا ؤة كة ئة نِاوةية هةميشة لة وو ةى ئةسلنى و خةستةكةى بة
يَوةيةكى نوىَ ئامادة بكةن .بؤ كة كردنةوةى نووسةكى  ،PPDبـة رِادةى %٠/٠٥
تواينى )Tween80(٨٠ى ثىَ زياد بكةن.
دامــةزراوةى "حصــار " نــِاوةى تيؤبيَركــؤلينى نــةثا وتراوى  OTو ثرِؤتينـــى
ثا وتراوى  PPDساز و بة تةواوى ئيَراندا بآلوى كردؤتةوة.

Trichloroacetic acid : 162
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شيَوازةكانى ئةجنامدانى تاقيكاريى تيؤبيَركؤلينى ثيَستى:
تاقيكاريى تيؤبيَركؤلينى ثيَستى بة ثيَى ضؤنيةتى و يَوازى ئةجنا دانـى ،خـاوةنى
ناونةليَكى جؤراوجؤرة كة باوترينيان لة خوارةوة هةلَدةسةنطيَندريَد:
تاقيكارى مانتؤ (:)Mantoux test
باوتريد تاقيكارى تيؤبيَركؤلينى ثيَستى ،ثيَى دةلنيَد مانتؤ .لـة تاقيكـارييـةدا
بــؤ هةلنســةنطاندنى ئيَثــى ديَميؤلــؤيييــةكان بــة ــيَوةيةكى ســتاندار(
 ،)Strengthرِيَــــاةى 5IUى تؤبيَركــــؤل ( )0/0001 mgلــــة نــــِاوةى ثرِؤتينــــى
Standard

ثـا وتراو( )PPDلـة ٠/1cm3ى بـافيَر( ئـة رِيَاةيـة بـة رِادةى ٠/1cm3ى لـة نـِاوةى
 ١:٢٠٠٠نِاوةى ثرِؤتينى نةثا وتراوى OTية)ةكة بة يَوةى نيَـو ثيَسـتى()ID163
لة بة ى ثيَشةوةى باس بة دةرزى تايبةتى تيؤبيَركؤل دةيكوتد ،بة ـيَوةية كـة
بــة رِادةى دةنكــة نيســ ()Vesicleيَ ـ خــرِ بيَتــةوة .ئةنــةربيَتوو كةســةكة نومــانى
نةخؤ يى ئازارةباريكةى ىلَ كرا ،سةرةتا ية يةكةى نيَونةتةوةيى تيؤبيَركؤلينى(First
 )strengthىلَ بدرىَ ،ئةنةر لـة مـاوةى  ٣تـا  ٤رِؤيان نيَطـةتي بـوو ،رِيَـاة سـتاندارة
تيؤبيَركؤلينةكةى ىلَ دةدةن ،ئةنةر زياتر لة  5IUتؤبيَركؤلينى ىلَ بدرىَ ،وىَ دةضىَ بـة
هؤى ثيَوةندى ثيَشووى مرؤظةكة لةنـةلَ مايكؤبـاكؤييـةكانى ئـاتىثيكـالَ(
)mycobacteriaدا ،تاقيكـــارى ثيَســـتىيةكـــةى ثـــؤزيَتي دةردةضـ ـىَ .ئةنـــةربيَتوو
Atypical

كوتانةكة بة با ى ئةجنا نـةدرىَ يـان لـة ييَـر ثيَسـت( )SC164بـدرىَ ،دةبـىَ دةسـت

Intradermal : 163
Subcutaneous : 164
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بـةجىَ لـة ــويَنيَكى ديكـةى سـةر ثيَســتى دةسـتدا بـة تــةواوى باـيَتة نيَـو قــوو يى
ثيَستةكةوة ،دووثات بكريَتةوة.

شيَوةى خويَندنةوةى ئاكامى تاقيكارى ثيَستى مانتؤ:
ديارة دواى  ٤٨تا  ٧٢كات يميَر ،ويَنى كوترانى نِاوةى تيؤبيَركؤلينة()PPDكة
هـــةلَدةســـةنطيَند .ئةنـــةر ـــويَنى كوترانةكـــة زةقـــايىيـــةكى رِةخ( )Indurationو
سوورهةلنطةرِاوى( )Erythemaبوو ،دةوروبةرى رِةقايىيةكـة بـة خودكـار يـان ماييكيَـ
ديارى بكةن و ئاستى ما ناوةندى دوو ئةستوورا( قطر)يةكةى حةساو دةكةن .ئةنـةر
ئةستوورايى بازنةكة كةمؤ لة  ٥ميلىميؤ بـىَ ،تاقيكـارى تيؤبيَركؤلينةكـة نيَطةتيظـة،
بة ئةنةر  ١٠ميلىميؤ بىَ ،تاقيكارييةكة ثؤزيَتيظة .ئةنةر ئةستوورايى بازنةكة لة
نيَوان  ٥تا  ٩ميلىميؤ بىَ ،جيَطـاى نومانـة و لـة كـاتى ثيَويسـتدا ،النـي كـة دواى
حةوتووية تاقيكارى مانتؤى بؤ نوىَ دةكةنةوة .دووثات كردنـةوةى تاقيكـارى مـانتؤ
بة مةوداى  ٥سةنتىميؤ لة ويَنى جيَطاكةى ثيَشوو يان ئةوةتا لة دةستةكةى ديكـة
بؤى ئةجنا بدرىَ .وىَ دةضىَ كاردانـةوةى نومانـاوى ( ٥تـا  ٩ميلـىمـيؤ) تاقيكـارى
ثيَســتى تيؤبيَركــؤل  ،بــة هــؤى ثيَوةنــدى كةســةكة لةنــةلَ مايكؤبــاكؤييــةكانى
ئاتيثيكالَدا دةركةوىَ .جيَى وةبِهيَنانةوةية كة زؤر جار وىَ دةضـىَ كاردانةوةيـةكى
ثــؤزيَتيظى تونــد ،بــة ـيَوةى نيَكــرؤز و برينــى Uloerationةوة خــؤ بنــويَنىَ .لةنــةلَ
ئةوةشدا سووربوونةوةى نةرمى ويَنى كـوتراوى PPDةكـة ،هـيض بايـةخيَكى دةسـت
نيشان كردنى نية.
الني كةمى ئةو ئةستوورايية ما ناوةندييةى كة بؤ ثؤزيَتي بوونى تاقيكارييـةكى
مانتؤ لةبةرضاو دةنِىَ ،يمارةيةكى مةزةندة كراوة و وىَ ناضىَ بؤ تةواوى ناوضةكانى
و تيَــ رِاســـت بــىَ .بـــة ســـةرجندان بـــة بـــارودؤخى ئيَثــى ديَميؤلـــؤييكى و بـــوونى
مايكؤباكؤييةكانى ئاتيثيكالَ لة هةر ناوضةية و ئةزموونة كلينيكالنةكان ،ئة ئاستة
رِيَــاةيىيــة دةنــؤرِدرىَ .هــةر ضــةندة بــة ــيَوةيةكى نشــتى لــة هــةر ناوضــةية دا
مايكؤباكؤييةكانى ئاتيثيكالَ ،باوتر بىَ ،الني كةمى ئةو ئةستوورايىية رِةقةى كة بؤ
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ثؤزيَتي بوونى تاقيكاريى تيؤبيَركؤل لةبةرضاو دةنِىَ ،زياتر دةبىَ .ضاكؤ واية كة
بةردةوا ئةندازةى ئةستووريى و رِةقـايى تاقيكـارى تيؤبيَركـؤلينى ثيَسـتيب رِاثـؤرِت
بدريَتــةوةو تــةنيا بــة ـيَوةى نيَطــةتي  ،ثــؤزيَتي يــان نومانــاوى بــوونى ،بةســةندة
نةكرىَ.
تاقيك ارى تيؤبيَركؤلينى ثيَوةلكيَنةر(:)Patch test
ئة تاقيكاريية ثيَستىية زياتر بؤ ئةو مندا نـةى كـة نـاهيَلند لـة رِيَطـاى كوتانـةوة
دةرزييةكةيان ىلَ بدرىَ و لة بةرى هةلنديَد ،ئـةجنا دةدرىَ .لـة ـيَوازةدا رِيَاةيـةكى
كة لة تيؤبيَركؤلينةكة دةكةنة سةر ثارضة قاقةزيَكى ثا وتةى(كاغذ صـافى) ناـكة و
دواية دةؤةنة سةر ثيَست و بة ضةسثيَكى ثارضةيى دايدةثؤ د .دواى نشيـ بـة ٤٨
كــات يميَــر ،ضةســثةكة ل ـيَ دةكةنــةوةو ــويَنةكةى دةثشــكند .ئةنــةر مندالنةكــة بــة
نيسبةت ثرِؤتينةكانى باسيلةوة هةستيار بىَ ،ـويَنى قاقـةزة ثا وتةكـة ،سـوور هـة َل
دةنةرِىَ و كةميَ دةئاوسىَ .ئةنةر سووربوونةوةو ئاوسانيَ نةبيندرا ،ئةوة بؤ دةست
نيشـان كــردن نـابىَ و بـىَ بايةخـة و دةبـىَ بــة هـؤى تاقيكــارى مـانتؤوة ثشــت رِاســت
بكريَتةوة.
ضونكة ئـة تاقيكـاري يـة نـِاوةى تيؤبيَركؤلينـة بـة هـؤى جؤنـةى ئارِةقـةوة دزة
دةكاتة ييَر ثيَست ،كةوابوو بةر لة ئةجنا دانى تاقيكارييةكـة ،دةبـىَ ـويَنى دانـانى
قاقةزى ثا وتةكة لةسةر ثيَست بة ئةلكؤلَ يا هةر ماددةيةكى خـاويَد كـةرةوةى ديكـة
بة جوانى ئيسؤيب بكرىَ تـا ئاسـةوارى ضـةورى و ماددةنـةليَكى زيـادى ديكـةى سـةر
ثيَست نةيةلنىَ.
دامــةزراوةى "حصــار "ى رِازى لــة ئيَــراندا ،تــةمرى تيؤبيَركؤل (تيؤبيَركــؤلينى
ثيَوةلكيَنةر)ى ساز كردوةو لةبةردةستى ناوةندة تةندروستىيةكانى داناوة.
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تاقيكارى هيف (:)Heaf test
ئة تاقيكاريية لة كةل و ثةىل ية جار بةكارهاتوو دروست بووةو بريتىية لة ضوار
دةرزى كة بة مةوداى تةقريبةن نيو سةنتىميؤ لـة يـةكؤى لةسـةر ـويَنيَكى سـابيت
دان .نــووكى ئـة دةرزىيانــة بــة تيؤبيَركــؤلينى و ــكةوةبوو تيَــوةردراوةو بـة تــةوي
خستنة سةر ثيستوونةكةى ،بة ئةندازةى  ٥يةكة ،تيؤبيَركؤل دةكةنة ييَر ثيَستةوة.
يَوازنةليَكى ديكةش بؤ كوتـانى تيؤبيَركـؤل ثيَشـنيار كـراوة بـؤ ويَنـة ،ـيَوازى
رِؤزيَنتــــالَ( )Rosenthalكــــة وة تاقيكــــارى هيــــف وايــــة و ئــــةويؤ ــــيَوازى
ظؤلنميَر()Vollmerة.
ليَكدانةوةى ئاكامةكانى تاقيكارى تيؤبيَركؤلينى كالسيكى ثيَستى:
لة نيَوان يَوازة جؤاوجؤرةكانى تاقيكاريي تيؤبيَركؤلينى ثيَستىدا ،يَوازى مـانتؤ
لةوانى ديكة جيَطاى متمانة و بةقاى زياترة ،ضونكة رِيَاةى PPDى كوتراوةكة ،دةقيق
و ديــارى كراوتــرةو لــة ئاكام ـدا ،ليَ ـ دانةوةكــةى بــة نيســبةت ـيَوازةكانى ديكــةوة
دروســـتتـــرة .تاقيكـــارى تيؤبيَركـــؤلينى ثيَســـتى بـــؤ بـــاكؤييـــةكانى ضة ـــنى
مايكؤبــاكؤييةكانــةوة ،تايبــةتى()Specificيــة ،بــة لــة نيَــوان بـاكؤييــةكانى ئــة
ضة ــنةدا ،نشيكايــةتى ديةجينــى لــة دوو رِووكــارى ليموةخانــةكانى  T-cellو B-cellدا
هةيــة .ثةرضــةكردارة ناتايبةتــةكان بــة كــةلن وةرنــرتد لــة رِيَــاةى ســتاندارى 5IUى
تيؤبيَركؤل بؤ كوتانى ييَر ثيَستى ،بة النـي كـة دةنـا و زؤربـةيان ثيَوةنـدىيـان بـة
كوتانى نادروستى وة  ،كوتانى لة رِادةبةدةرى ستاندار يان ئـالوودة بـوونى نـِاوةى
تيؤبيَركؤل يان كةل و ثةىل كوتانةكةوة هةية.
ديارة ئةنةر كةسيَ هيض جؤرة ثيَوةندىيةكى لةنـةلَ باسـيلى كـؤ يـان ظاكسـةنى
"ب.ث.ي "دا نةبىَ ،تاقيكاري تيؤبيَركؤلينى ثيَستىيةكةى نةريَنىية .نشيكـةى  ٦تـا ٨
حةوتوو بة دواى ضوونى باسـيلى كـؤ بـؤ جةسـتةى يـان واكسيناسـيؤنى "ب.ث.ي "،
تاقيكاري تيؤبيَركؤلينى ثيَستىيةكةى ئةريَنى دةبـىَ .ئةنـةر تاقيكـاري تيؤبيَركـؤلينى
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ثيَسـتىيةكــةى لــة مــاوةى  ٤٨تــا  ٩٦كــات يميَــردا ،ئــةريَنى دةرضــوو ،بــة نيشــانةى
ضوونةسةرى حةساسيةتى جؤرى دواخسـ ( )DTH165بـة نيسـبةت ثرِؤتينـةكانى ئـة
باسيلةوةية و بايةخى دةست نيشان كردن و كلينيكالنى هةية.
دةبـىَ لــةوة وردبينــةوة كــة ئــةريَنى بــوونى تاقيكــارى تيؤبيَركــؤلينى ثيَســتى ،بــة
نيشانةى نةخؤ ى ئازارةباريكة نية و وىَ دةضىَ يةكيَ لة حالنةتانةى خوارةوة بىَ:
ئةلف) ضلنكة ثيَشووةكانى مايكؤباكؤييـةكان لةنـةلَ نيشـانة يـان بـة بـىَ نيشـانة
كلينيكالنةكان( )Subclinicalكة هةنووكة ئيؤ ثاسي يان ضا بؤتةوة.
ب) ضلنكى مايكؤباكؤياى ئةكتي لةنةلَ نيشانة يان بـة بـىَ نيشـانة كلينيكالنـةكان
هةية.
) واكسيناسيؤن بة ظاكسةنى "ب.ث.ي ":
ئــة ظاكســةنة لــة "ســوية"ى مايكؤبــاكؤيؤمى مانطــا( )M.bovisوةدةســت دىَ،
كةوابوو ثيَوةندى لة نةلَ "سوية"شدا دةتوانىَ ببيَتة هـؤى ئـةريَنى بـوونى تاقيكـارى
تيؤبيَركـؤلينى ثيَسـتى .ديـارة بـة تـيَثـةرِبوونى كـات لـة واكسيناســيؤنى "ب.ث.ي "،
توندى كاردانـةوة تيؤبيَركؤلينـة ثيَسـتىيةكة ـى كـة دةبيَتـةوة ،كـةوابوو بـة كـةمى
كاردانةوةى ثيَستى تاقيكارى تيؤبيَركؤل لةو كةسانةدا كة كوتراون ،توندة.
ئةنةر تاقيكارى مانتؤ لة ماوةى نشي بة  ٢٥كات يميَردا بطاتة ئةوثةرِى خؤى و لة
ماوةى  ٤٨كات يميَردا لة توندييةكةى كة يان ناديار بىَ ،ثيَـى دةلنـيَد ،كاردانـةوةى
جؤنش ــ مؤت( .)Jones-Mote reactionلة تايبةمتةنـدييـة بةرضـاوةكانى كاردانـةوةى
ثيَســتى جــؤنش ــــ مــؤت لــة رِوانطــةى نةخؤ ــىزان ـىيــةوة ،دزةكــردن و خرِبوونــةوةى
خرِؤكةتوتةكان لة ناوةندى ويَنى ليَدانى ديةجينةكة لة ييَر ثيَسـت دايـة ،هـةر بؤيـة،
بـــــة كاردانةوةيـــــة ،ضوونةســـــةرى حةساســـــيةتى ثيَســـــتى بـــــة نيســـــبةت

Delayed type hypersensitivity = DTH : 165
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)Cutaneousيشــةوةى ثـىَ دةلنـيَد .لــة

كاردانــةوةى كالســيكى تيؤبيَركــؤل دا ،زؤربــةى خانــة تــا نــاوكىيــةكان لــة نرووثــى
تاكةخانة و يمارةيـة ليموةخانـة و خانـةكانى ديكـة لـة ـويَنى ليَـدانى  PPDلـة ييَـر
ثيَست دا كؤ دةبنةوة .كاردانةوةى جؤنش ــ مؤت نيشـاندةرى كاردانةوةيـةكى بـةرنريى
خانةيى بة ديى باسيلى ئازارةباريكةية و بؤ دةست نيشان كردن نـابىَ .وىَ دةضـىَ بـة
دواى ليَدانى ثرِؤتينيَكى نِاوة لةنةلَ رِؤنيَكى كانشايى لة ثيَسـتدا ،زيـاتر كاردانـةوةى
جؤنش ــ مؤت ببيندرىَ .وة ليَدانى تاقميَ لة دةرمانة ئاويَتةبووةكان لةنةلَ رِؤندا بـؤ
كاريطةري دريَاماوةى دةرمانةكان.
زؤر جـــار وىَ دةضــىَ بـــة هـــؤى بةرزبوونـــةوةى تـــيؤى ديةجينـــى  IgGبـــة ديى
ثرِؤتينةكانى باسيلى ئازارةباريكةوة ،نشيكةى  ٤تا  ١٢كات يميَـر بـة دواى تاقيكـارى
مـــانتؤدا ،كاردانةوةيـــةكى ثيَســـتى ببينـــدرىَ .بـــة حالنةتـــة دةلنـ ـيَد ،كاردانـــةوةى
ئــارِتؤس( )Arthus reactionو ئةنــةرى ئــةوةش هةيــة كــة كاردانةوةيــةكى تونــدى
ئارِتؤس ،ثةرضـةكرداريَكى سـووكى تيؤبيَركـؤل ديوار بكـا .كاردانـةوةى ئـارِتؤس بـة
جؤرى ٣ى بةرزبوونةوةى حةساسيةت دةيميَردرىَ و لة رِوانطةى دةست نيشـان كـردن
و كلينيكالنىيةوة بىَ بايةخة .هيَنديَ جار وىَ دةضىَ لة مـاوةى نشيكـةى  ٦تـا  ٨كـات
يميَــردا ،كاردانةوةيــةكى قؤنــاغى دواخســتنى( )Late phase reactionجــؤرى يــةكى
بةرزبوونــةوةى ئــاليَريى بــة هــؤى ضوونةســةرى IgEيــةوة ،ســةرهةلَ بــدا .ديــارة
كاردانــةوةى كالســيكى فــةوري جــؤرى يــةكى بةرزبوونــةوةى ئــاليَريى بــة نيســبةت
تيؤبيَركؤلؤثرِؤتينةوة ،كـة و زيـاتر لـة تـووشبـووان بـة ضـلنكى HIVدا بينـدراوة .لـة
ضةمةرةى يمارة  ١ــ ١٧دا ،كاردانةوة جؤراوجؤرةكانى تاقيكـارى ثيَسـتى لـة مرؤظـة
هةستيارةكاندا بة ثيَى كاتى رِووداوةكةوة ،هةلَ سةنطيَندراون.
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ضةمةرةى ١ـــ:١٧
هةلنسةنطاندنى
ثةرضةكردارة
جؤراوجؤرةكانى تاقيكارى
زيادبوونى حةساسيةتى
ثيَستى بة ثيَى كات لة
مرؤظة ئاليَريىيةكاندا.

وىَ دةضىَ تاقيكارى تيؤبيَركؤلينى ثيَستى بة يَوةيةكى نارِاست نـةريَنى دةرضـىَ،
لة حالنةتةدا هؤكارنةليَكى زؤر دةوريان هةية كـة بـة ـيَوةيةكى كـورت لـة خـوارةوة
ئامايةيان ثىَ دةكةيد:
ئة لف :هؤكارنةليَ كة ثيَوةندييان ب ةو كةسـةوةية كـة تاقيكـاري يةكـةى لةسـةر
دةكرىَ .وىَ دةضىَ ئة هؤكارانة بةردةوا يان كاتى بد وة :
 )١ضلنكةكان :ئةو ضلنكانةى خوارةوة دةتـواند ببنـة هـؤى كـة بوونـةوةى تونـدى
كاردانةوةى تيؤبيَركؤلينى ثيَستىيةكة يان نيَطةتي بوونى.
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ظايرؤســةكان :وة  ،ســووريَاة ،ملــةخرِة ،ميَكوتــة ،ســووريَاةى ئــةلنمانى و ض ـلنكى
 HIV166بة تايبةتى لة قؤناغةكانى ئا كرابوونى نةخؤ يى ئايدز()AIDS167دا.
باكؤييةكان :نرانةتا ،تـاى مالنتـا ،نـوىل ،كؤخةرِة ـة ،سـيويليس ،ئازارةباريكـةى
ثيَشــكةوتووى وة " ،ســب ارزنــى" 168و ئازارةباريكــةى ثيَشــكةوتوو(نشيكةى ضــوار
حةوتوو دةخايةنىَ تا بة دواى ضوونى باسيلى كؤ بؤ ناو جةستة ،مرؤظةكـة هةسـتيار
بىَ) .ديارة نشي بـة  ٢٥لةسـةدى نةخؤ ـة تـووشبووةكـان بـة "سـب ريـوى" 169بـة
ليَدانى 5IUى تيؤبيَركؤل لـةنيَو ثيَسـتدا ،كاردانةوةيـةكى كـةمؤ لـة  ١٠ميلـىمـيؤ
نيشان دةدا .ئةنةر نةخؤ ة سيلدارةكان بـة 250IUى تيؤبيَركـؤل وة نةدةنـةوة،
بارودؤخى ئانيَريي ( )Anergicيان وة نةدانةوة لةواندا ديَتة ثيَب كـة ئـة حالنةتـة
لة  ١٠لةسـةدى تـووشبـووان بـة ئـازارة سـى بـة ضـاالكى دةبينـدرىَ .لـة تاقميَـ لـة
نةخؤ ة تووشبووةكان بة ئازارةباريكةى هةرة ثيَشكةوتووى سىيةكان ،وىَ دةضىَ تا
ماوةية دواى دةرمان كردنيب وة نةدةنةوة .وىَ دةضىَ هؤى ئة كارة ثامشاوةى
رِادةيةكى زؤر لة تةنةكانى باسيب لة سىيةكان و نريَ لةنواوييةكان بىَ كة لة ئاكـامى
ثيَ هاتنى كـؤنؤِؤلنى سيسـتمى بـةرنرييـةوة بـة ـيَوةى High dose toleranceةوة
بىَ .زؤربةى تةنى ئة باسيالنة لة رِةنط ئاميَشى زيب ــ نيَلنسؤن ،لة بةرامبةر ئةسيد ـــ
فةست()Acid-Fastدا خؤرِانر ن و هيَنديَ جـاريب ئـةكتي دةبنـةوةو دةبنـة هـؤى
ثيَ هاتنى نةخؤ ى .ئةنةر نةخؤ ةكة بة تةواوى دةرمان بكرىَ ،دؤخى ئانيَرييىيةكة
الدةضىَ.
كةرِووةكان :بالستؤميكؤسيس لة ئةمريكاى با ووردا.

HIV= Human immunodeficiency virus : 166
AIDS = Acquired immunodeficiency syndrome : 167
168

 :سب ارزنى :ديق ،ديَق ،نةخؤ ى سيب كاتيَ كة باسيلةكةى دةناتة خويَد و لةويَوة بة هةموو لة دا بآلو

دةبيَتةوةMiliary tuberculosis .
 : 169سب ريوى :ئازارةسى ،دةردةباريكةى سىيةكان ،سىية سيبPulmonary Tuberculosis .
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 )٢واكسيناسيؤن بة ظايرؤسة زيندووةكانى وة  ،سووريَاة ،ملةخرِةو ثؤليؤميليت:
ضةند رِؤي زياتر دواى واكسيناسـيؤن ،بـارودؤخى ئـانيَريى( )Anergyو نـةبوون يـان
وة دانةوةى كة بة ديةجينةكانى وة  ،تيؤبيَركؤل ثيَ دىَ و تا ضـةنديد حـةوتوو
دريَــاةى هةيــة .هةلنبةتــة دةكــرىَ هاوكــات لةنــةلَ واكسيناســيؤنةكةدا ،تاقيكــارى
تيؤبيَركؤلينةكةش ئةجنا بدرىَ ،ضونكة لة سىَ رِؤيى يةكةمى دواى واكسيناسيؤنةكة،
كاردانةوةى تيؤبيَركؤل دةناتة ئةوثةرِى كة هةنووكة ئانيَريييةكة ثيَ نةهاتووة.
 )٣تيَ ضـوونة ميَتابؤليكـةكانى وة  ،ناتـةواويي دريَاخايـةنى نورضـيلة ،سيسـتمى
بةرنريى كؤنؤِؤلَ دةكا.
 )٤هؤكارة بايَوىيةكانى وة  ،دةست كورتى و نةداريية خؤراكىيةكان بة تايبـةت
مــاددة ثرِؤتينــىيــةكان .لــة جــؤرة حالنةتانــةدا ئةنــةر بــة جيَطــاى نــِاوةى
تيؤبيَركؤل ( )PPDلة ظاكسةنى "ب.ث.ي " بؤ تاقيكـارى ثيَسـتى كـةلن وةرنـِىَ،
وىَ دةضىَ تاقيكارى تيؤبيَركؤلينةكة ئةريَنى دةرضىَ.
 )٥نةخؤ ىية مةترسيدارةكانى كؤئةندامى لةنواوى :هووضـك  ،لـةنوؤما ،لـومسى
لةنوؤسيتي .
 )٦نةخؤ ـــىيـــة دريَاخايـــةن و مةترســـيدارةكان :ســـاركؤئيدؤز ،كارســـينؤماى
ثيَشكةوتوو.
 )٧دةرمانــــــةكان :كؤرتيكؤســــــؤؤئيدةكان و زؤريَــــــ لــــــة دةرمانــــــةكانى
ئيمؤنؤسوثيَرسيوى ديكة.
 )٨تةمــةن :كؤرثــةكان و نةخؤ ــة بةسالنداضــووةكان بــة هــؤى كــة بوونــةوةى
كاردانةوة بةرنرييةكانةوة.
ئــةو مندا نــةى كــة ئيشؤنيازيــد وةردةنــرن ،وىَ دةضــىَ لــة دوايــ قؤناغــةكانى
دةرمانةكــةدا ،تاقيكــارى تيؤبيَركؤلينةكــةيان نــةريَنى يــان زؤر الواز ب ـىَ .ئــةو كؤرثــة
ساوايانةى كةمؤ لة  ٦مانط و بة تايبةت  ٣مانط ،لةنةلَ بوونى ضلنكى ئازارةباريكةدا،
وىَ دةضىَ نةتواند وة ميَكى ئةريَنى بة تيؤبيَركؤل بدةنةوة.
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 )٩نةخؤ ىية ناتةواوىيةكانى يةكة بةرنريى  T-cellيـان هاوكـات
دى جـؤرج(syndrome

 ،)cellوة سيندرِؤمى
ئالندريض( )Wiskott-Aldrich syndromeبةرِيش.

( B-cellو T-

 )DiGeorgeو سـيندرِؤمى ويسـكؤت

 )١٠نةخؤ ىية خؤبةرنرييةكانى وة " ،لوثوس اريتماتوسيس سيستمي ".
 )١١نةخؤ ىيةكانى رِييَنة دةردراوة نيَوخؤيىيةكان()Endocrinopathiesى وة ،
كة كارى تِؤئيد(.)Hypothyroidism
 )١٢هؤكارة جؤربةجؤرةكان:
وة هؤكــارة رِؤحــىيــةكان بــؤ ويَنــة ،نو ــارى دةروونــى( )Stressو خــةمؤكى
()Depressionى تونـــد ،ديَرمـــاتيتى ئاتؤثيـ ـ ( ،)Atopic dermatitisنةخؤ ـــىيـــة
دةروونــىيــةكان ،نة ــتةرنةرى ،ســووتاوى زؤر و كاردانــةوة ثيَوةنــدييــةكان بــة ديى
خانـةخوىَ( )Graft-Versus Host (GVH) – Reactionو ئـاترِؤفى ثيَسـتى لـة مرؤظـة
بةسالنداضووةكاندا.
ب :هؤكارةكانى ثيَوةنديدار بة طؤاوةى تيؤبيَركؤلني:
 )١خرا هةلنطرتنى نِاوةى تيؤبيَركؤلينةكة :ئة ماددةية دةبىَ لة تاريكايى و لـة
سةالجةيةكى  ٤تا  ٦ثلةى سةدى هةلنطِىَ و ثيَشطِى لة بةستنيشى بكرىَ.
 )٢خرا نرتنةوةو تيَكةلَ كردنى نِاوةى تيؤبيَركؤلينةكة.
 )٣ديَناتؤرة بوونى تيؤبيَركؤلينةكة.
 )٤ميكرِؤباوى بوونى تيؤبيَركؤلينةكة و لة ئاكامدا فاسيد بوونى.
 )٥هةلنماينى تيؤبيَركؤل لة اليةن وو ةكةوة :دةبـىَ لـة ئـالَ ونـؤرِ ثـىَ كردنـى
وو ةى تيؤبيَركؤلينةكان ثيَشطِى و دةست بةجىَ بة دواى كيَشانى بة سؤرِةنط
ىلَ بدرىَ.
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ج :ئةو هؤكارانةى كة ثيَوةندىيان بة ليَدانى تيؤبيَركؤلينةكةوة هةية:
 )١رِيَاةى تيؤبيَركؤل بؤ ليَدان زؤر زؤر كة بىَ.
 )٢دواى كيَشانى تيؤبيَركؤل بة سؤرِةنطةكة ،ماوةية لةوىَدا مبيَنيَتةوة.
 )٣ليَــدانى نــِاوةى تيؤبيَركؤلينةكــة لــة نيَ ـوةوةى ثيَســت()I.D.دا زؤر نرينطــة و
ئةنةر ليَدانةكة زؤر لة قوولَدا بىَ ،وة ميَكى نارِاست وةدةست دىَ.
د :هؤكتتارة ثيَوةنديتتدارةكان بتتة ضتتؤنيةتى خويَندنتتةوةو رِاثتتؤرِت دانتتةوةى ئاكتتامى
تاقيكاريية ثيَستىيةكة:
 )١نـــةبوونى ئـــةزموونيَكى تـــةواو لـــة خويَندنـــةوةى ئاكـــامى تاقيكـــارييةكـــة:
ئةندازةنرتنى ورد و دةقيقى رِةقايى ـويَنى ليَـدانى تيؤبيَركـؤل لـة ثيَسـتدا زؤر
نرينط و ثيَويستى بة ئـةزموونيَكى تـةواو هةيـة .زؤر جـار وىَ دةضـىَ رِاثـؤرِتى دوو
كــةس و تةنانــةت كةسـيَكيب لــة دوو كــاتدا ،لــة تاقيكــارييـةكى ثيَســتى ئــةريَنى
تيؤبيَركؤل دا كة ئةجنا دراوة ،ية تا دوو ميلىميؤ ثيَكةوة جيـاوازىيـان هـةبىَ.
ئة مةسةلةية بة تايبةتى لة حالنةتنةليَ دا كة ئةسـتوورايى رِةقـى كاردانةوةيـةكى
تيؤبيَركؤلينى ثيَستى ٩ ،ــ  ٨ميلىميؤ ئةندازة نِاون ،ـايانى نرينطـى ثيَـدان و
ىلَ وردبوونةوةية.
 )٢هةلنة تاقيطةيىيةكان بة هةر يَوةية كة ببيَتة هؤى رِاثؤرِتيَكى نارِاست.
ضةند خالَ يَك لةمةرِ ليَدانى تيؤبيَركؤلنيدا:
 )١ديارة ليَدانى تيؤبيَركـؤل ئـالنؤزى الوةكـى نيـة ،بـة لـة هيَنـديَ كـةسدا وىَ
دةضىَ لة ويَنى ليَدانةكة حالنةتى ثـؤرِط( )Vesiculationيـان نيَكـرِؤز ثةيـدا ببـىَ.
بــةناو بــة جــؤرة وة دانــةوةى تاقيكــاريي تيؤبيَركــؤلينى ثيَســتىيــة دةلنــيَد،
وة دانــــةوةى جــــؤرى كــــؤ

(response

type

 )Kochيــــان كاردانــــةوةى
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نيَكرِؤز( .)Necrotizing reactionوىَ دةضىَ ،ئةو كةسانةى كة ئـة وة دانةوةيـة
نيشان دةدةن ،ثـاريَشراويىيـةكى كـةمؤيان بـة نيسـبةت نةخؤ ـى ئازارةباريكـةوة
هةيــة .زؤر جــاريب وىَ دةضــىَ تاقيكــارى تيؤبيَركــؤل هاوكــات لــةنوادنؤثاتى،
لةنوانــايتى ــويَنكارى ،وةرِةزى و ب ـىَ تاقــةتى و مانــدووبوون و لــة زؤر بــواريبدا
ياويشى لةنةلَدا بىَ.
 )٢ليَدانى تيؤبيَركؤل نابيَتة هؤى ضاال بوونى ئازارةباريكةى اراوة يان يةكة .
 )٣زؤر بة كةمى دواى ليَدانى تيؤبيَركؤل كاردانةوة فةورييةكان دةبيندريَد.
 )٤ليَــــدانى بــــةردةوامى تيؤبيَركؤل (بــــة ثيَاــــةوانةى تاقيكــــارى برِؤســــيل
()Brucellinى ثيَســتى) ،نابيَتــة هــؤى ئــةريَنى بــوونى تاقيكــارييــةكى نيَطــةتيظى
تيؤبيَركــؤل لــة تــاكى هةســتيارنةبوو بــة ثرِؤتينــة ،بــة وىَ دةضــىَ ،ئةنــةر
لةسةرهةستى كةسةكة بة نيسبةت ثرِؤتينةكانى ئة بةكؤييةوة لة خوارىَ بىَ ،لـة
ئاكــامى ليَدانــة بةردةوامــةكان ،لةسةرهةســتىيةكــةى باــيَتة ســةرىَ و تاقيكــارى
تيؤبيَركؤلينةكـةى نـةريَنى دةرضـىَ .وةبِديَنيَتـةوة كـة نــابىَ هـيض كـات تاقيكــارى
تيؤبيَركؤل لـةو كةسـانةدا كـة كاردانـةوة ثيَسـتىيةكـةيان ١٠ميلـىمـيؤ و زيـاتر
نيشان دةدةن ،دووثات بكةنةوة ،ضونكة دةبيَتة هؤى ثيَ هـاتنى نيَكـرِؤز ،بـريد و
"سكار".
 )٥كاردانةوةى تيؤبيَركؤل لةو كةسانةدا كة توو ـى يةكـة ضـلنكى ئازارةباريكـة
دةبد ،زياتر تا كؤتايى تةمةنيان ثؤزيَتي دةميَنيَتةوة ،بة كاتى تـووشبوونةكـة
ديارى ناكا .كاردانةوةيةكى ئةريَنى تيؤبيَركؤل لة نةورةسا ندا ،يادنـارى يةكـة
ضلنكى ئازارةباريكةى سةردةمى مندالنىية.
ضةن د خالَيَك لةمةرِ واكسيناسيؤنى "ب.ث.ذ "دا:
 )١وىَ دةضــىَ بــة دواى واكسيناســيؤنى "ب.ث.ي "دا ،تاقيكــارى تيؤبيَركــؤلينى
ثيَســتى ،بــة نيَطــةتيظى مبيَنيَتــةوة .بــة واتايــةكى ديكــة سةداســةد تاقيكــارى
تيؤبيَركؤل بة دواى واكسيناسيؤنى "ب.ث.ي "دا ،ئةريَنى نابىَ.
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 )٢ديــارة كاردانــةوةى تاقيكــارى تيؤبيَركــؤلينى ثيَســتى بــة دواى واكسيناســيؤنى
"ب.ث.ي "دا ،زؤر توند نية و ئةوثةرِةكةى تا نشي  ١٠تا  ١٥ميلىميؤ دةضىَ.
 )٣مرؤظة واكسينةكان تا كؤتايى تةمةنيان بة نِاوةى تيؤبيَركؤل هةسـتيار نـابد
واتة تا كؤتايى تةمةنيان حةساسيةتيان ثيَى نابىَ.
 )٤بة تاقيكارى تيؤبيَركؤلينى ثيَستى ئةوة دةست نيشان ناكرىَ داخوا مرؤظةكة بة
نيسبةت نةخؤ ى ئازارةباريكةوة ثاريَشراوى هةية يـا نةخؤ ـة ،بـة كاردانـةوةى
ئةريَنى لةو نةخؤ ة سـيلدارانةى كـة ئازارةباريكـةى ئـةكتيظيان هةيـة ،لةضـاو ئـةو
كةسانةدا كة كوتراون يان باسيلى كـؤ بـة ـيَوةى ناضـاال لـة جةسـتةيان دايـة،
زياتر توندترة.
 )٥ئةنــةربيَتوو دواى واكسيناســيؤنى  ،BCGرِييَنــة لــةنواوييــةكان بئاوس ـيَد يــان
برينــى ــويَنى كوتانةكــة زيــاد لــة رِادةى ئاســايى خــؤى بـىَ ،ئةســتووريى رِةقــايى
ويَنى كوتانى تيؤبيَركؤلينةكة لة كةسـانةدا زيـاترةو زؤر جـار تـا  ٥٠لةسـةديب
دةضىَ.
ض كةسانيَك دةب َى تاقيكارى تيؤبيَركؤلينى ثيَستىيان بؤ بكرىَ؟
 )١ئةو كةسانةى كة نيشانةكانى نةخؤ يى ئازارةباريكـةيان هةيـة .ئـة نيشـانانة
بريت لة :رِاديؤنرافى ناسرو تى سينط ،كؤخةية كة خويَنى ثيَوةية يان بلنغـةمى
خويَناوى لة سىيةكان ،دابةزينى كيَشى لةش و  ...هتد.
 )٢ئةو كةسانةى كـة بـة دوايـىيانـة ثيَوةنـدىيـان لةنـةلَ نةخؤ ـى سـيلدار يـان
نوماناوى بة نةخؤ ى سيب بووة.
 )٣ئةو كةسانةى كة لة رِابردوودا ئازارةباريكةيان نرتووةو ضا بوونةتـةوة ،بـة
ئيَستا بة ثيَى رِاديؤنرافى سينطيان نومان لة سيلى ئةكتيظيان ىلَ دةكرىَ.
 )٤ئــةو كةســانةى كــة بــة هــؤى نةخؤ ــى يــان بــةكارهيَنانى دةرمــاننــةليَكى
تايبةتىيةوة ،ئةنةرى تووشبوون بة سيب لةوانـةدا زيـاترة .وة  ،تـووشبـووان بـة
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لــةنوؤما و ئــةو كةســانةش كــة دةرمانــةكانى كؤنؤِؤلنكــةرى سيســتمى بــةرنريى
وةردةنرن.
 )٥ئةو كةسانةى كة بةرةو ئةو ناوضانةى كة نةخؤ ى ئةنديَميكى سيلى ىلَية ،كؤض
دةكةن يان بؤ ماوةية زؤر لة نةخؤ خانة سيلدارةكان ،خانـةى بـة سالنداضـووان و
كة ئةندامان ،كارنـا تاريـ و ـيَدارةكان ،نةخؤ ـخانةكان و بةندؤانـةكاندا كـار
دةكةن.
 )٦كاتيَــ كــة ئة ــةعةكةى ئــالنؤز و ناوةنــدى ضــلنكةكة لــة ــويَن َي بــوو كــة
باكؤيؤلؤييستةكان نةتواند منوونةى ليَ هـةلنطرن بـؤ تـاقي كردنـةوة ،ليَرةدايـة كـة
ئةزموونى تيؤبيَركؤلينى ثيَستى بؤ دةست نيشـان كردنـى ئازارةباريكـةى دةرةوةى
سىية ،زؤر بة قازان و يارمةتيدةرة.
 )٧هةلنســـةنطاندنى بـــارودؤخى سيســـتمى بـــةرنريى خانـــةيى بـــؤ نةخؤ ـــىيـــة
ناتةواوىيةكان و ناتةواوى بةرنري.
 )٨بــة دواى واكسيناســيؤنى  BCG170لــة منــدا ندا ،بــؤ دلننيــايى لــة ضــؤنايةتى و
كاريطةرى ظاكسةنى كوتراوةكة.
 )٩بؤ زانيارى زياتر لة ثيَويستى كوتـانى ظاكسـةنى  BCGبـةر لـة واكسيناسـيؤنى
مندا ن.
 )١٠بــةر لــة لــة ئيمؤنــؤتيَراثى نةخؤ ــة تــووشبووةكــان بــة ـيَرثةجنةى وة ،
ـيَرثةجنةى ميشةلنــدان بــة ظاكس ـةنى  ،BCGبــؤ زانيــارى زيــاتر لــة كاردانــةوةى
ئةريَنىيةكةيان بة نيسبةت تيؤبيَركؤلينةوة.

BCG = Bacillus Calmette-Guerin : 170
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 :Bتاقيكارى ليَثرِؤمينى ثيَستى ()Lepromin skin test
ئــة تاقيكــارييــة تيؤبيَركؤلينــة ثيَســتىيــة( ،)DTHبــؤ هةلنســةنطاندنى بــارودؤخى
سيستمى بـةرنرى بـة نيسـبةت ميكؤبـاكؤيؤمى ليَثـرا( )Mycobacterium lepraeيـان
باسيلى هانسيَد( )Hansenهؤكارى نةخؤ ى نوىلية.
ديةجينيَكى كة بؤ تاقيكارى ليَثرؤمينى ثيَستى كةلنكى ىلَ وةردةنرن دوو جؤرة:
ئةلف :دذةجينى ميتسؤداى ليَثرِؤمني (:)Mitsuda lepromin
ئة ديةجينـة بريتـى يـة لـة ـِةى ـانةية كـة هـةلنطرى رِادةيـةكى زؤر باسـيلى
كويراوى هانسيَنة .ئة ديةجينة زيـاتر لـة منوونةهـةلنطرتنى "ندؤلنـة"ة بـة فِِؤضـووة
ثيَستىيةكانى نةخؤ ة تـووشبووةكـان بـة فـؤرِمى ليَثرِؤمـاتؤزى نـوىل( Leromatous
 )formيـان لـة ـانة بــة فِِؤضـووةكانى ئـايةلنى نؤرِكــةندا ٩ ،ـريتى Armadillo
) (Dasypus novemcinctusتيَـوةنالو بـة باسـيلى هانسـيَد ئامـادة دةكـةن .سـةرةتا
انة ئالوودةكة دةخةنة ئوتووكآلوةوةو دواية لة سِِؤميَكى فيشيؤلؤيى  %٠/٥كاربؤل
()Carbolدا دةسوون و وردى دةكةن و دواتر زةرِرِاتة در تةكانى بـة قاقـةزى ثا وتـة
يان سةنؤيويؤي جيا دةكةنةوةو فرِيَـى دةدةن .ئـة ديةجينـة بريتـىيـة لـة :زةرِرِاتـى
نـةنِاوة و هـةروةها نـةردة نِاوةكـان لـة ـانةى نـةخؤش يـان ئايةلنةكـةدا و بة ــة
ثيَوةنديدارةكان بة باسيلةكةوة كة بة ثيَى خةستايى باسـيب(١٠٦ × ١٠٨ی باسـيب
لة هةر ميلى ليؤيَ دا)ةكةيةوة كراوةتةوة سـتاندار .ديةجينـى ميتسـؤدا ماددةيـةكى
تــــةواو ئايــــديال نيــــة ،ضــــونكة هــــةلنطرى ديةجــــ نــــةليَكى ثيَكــــةوةنوجنانى
ـانة( )Histocompatibility antigensـة كـة هـيض ثيَوةنـديىيـةكى لةنـةلَ هؤكـارى
نةخؤ ىيةكةياندا نية.
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بؤ ئةجنا دانى ئة تاقيكاريية ،بة ئةندازةى ٠/١ى ميلىليؤ لة نِاوةى ستاندارى
ديةجينى ميتسؤدا دةكةنة نيَو ثيَستى( )I.D.ماسؤلنكةى دلنتؤئيدى باساەوة.
ب :دذةجي نى دارميَندراى ليَثرِؤمني (:)Dharmendra lepromin
ئــة ديةجينــة بريتــىيــة لــة :ثرِؤتينــة نِاوةكــانى باســيلى هانس ـيَد كــة بــة هــؤى
كلؤرِؤفؤرِمةوة دةردةهيَندرىَ و لة نيَو ثيَست( )I.D.دةدرىَ.
هةلَسةنطاندن و شى كردنةوةى تاقيكارى ليَثرِؤمينى ثيَستى:
بة دواى كوتانى ديةجينى ليَثرِؤم  ،وىَ دةضىَ سىَ جؤرة كاردانةوة ببيندريَد.
 )١كاردانةوةى فةورى ئارِتؤس يان ميَدينا(.)Medina
 )٢كاردانةوةى ثيَاوو يان فيَرنانديَش(.)Fernandez
 )٣كاردانةوةى نرىَ( )Nodularيان ميتسؤدا(.)Mitsuda
 : ١كاردانةوةى فةورى ئارِتؤس:
كاردانةوةى فةورى ئارِتؤس كة لة نوىلدا ثيَـى دةلنـيَد ميَـدينا( ،)Medinaزيـاتر لـة
هة ت كات يميَـر بـة دواى كوتـانى ديةجينـى ليَثرِؤمينـى ميَتسـؤدا يـان دارميَنـدرا لـة
ــويَنى ليَــدانى ديةجينةكــة لةس ـةر ثيَســتدا ثةيــدا دةب ـىَ .كاتيَ ـ ئــة كاردانــةوة
دةبينـدرىَ كـة تيؤيَكـى نـةورة لـة ديةتـةنى  IgGديى باسـيلى هانسـيَد لـة سـِِؤمى
نةخؤ ـــةدا هـــةبىَ .ئـــة كاردانةوةيـــة لـــة جـــؤرى ٣ى بةرزبوونـــةوةى هةســـتيارى
دةيميَردرىَ و لة رِوانطةى دةست نيشان كردنةوة بايةخيَكى نية واتة ،نابىَ بـؤ دةسـت
نيشان كردن كةلنكى ليَ وةرنِىَ.
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 :٢كاردانةوةى ثيَضوو:
ئة كاردانةوةية كة لة نوىلدا فيَرنانديَش()Fernandezيشى ثىَ دةلنـيَد ،لـة رِاسـتىدا
هةروة كاردانةوةى تاقيكارى تيؤبيَركؤلينى كالسيكى ثيَستى واية .ئـة كاردانةوةيـة
 ٢٤تا  ٧٢كات يميَر بة دواى ليَدانى ديةجينى ليَثرِؤمينى ميَتسؤدا يـان دارميَنـدرا لـة
ويَنى ليَدانى ديةجينةكة لةسةر ثيَستدا رِةخ و سـوور دةبيَتـةوةو دوايـة وردة وردة
لـةنيَو دةضـىَ .رِةقـايى نيَــوان  ٣تـا  ٥ميلــىمــيؤ لـة ــويَنى ليَـدانى ديةجينةكــة لــة
ثيَســتدا بــة ثــؤزيَتي دةيميَــردرىَ .ئــة كاردانةوةيــة بــة ثيَاــةوانةى كاردانــةوةى
تيؤبيَركؤل  ،تةرخان كراو و نرينطى دةست نيشان كردنى نية و تـةنيا لـة ثـيَبدا بـؤ
هيَنـــديَ زانيـــارى لةســـةر نەخۆشتتتیی نةخؤ ـــةكة كـــارايى هةيـــة .هةلنســـةنطاندنة
هيســـتؤلؤييكةكانى كاردانـــةوةى فيَرنانـــديَش ،زانيـــارينـــةليَ لةمـــةرِ وة دانـــةوة
ئيمؤنؤلؤييكةكانى خانةخويَوة بة ديةجينـةكانى باسـيلى هانسـيَد بـة دوكتـور دةدات.
ئــة كاردانةوةيــة لــة جةمســةرى تيؤبيَركؤلؤئيــدى( )Tuberculoidرِةوتــى نةخؤ ـيى
نوىلدا ،توندةو خانة كارتيَكةرةكان زيـاتر لـة ييَـر ثيَسـتى تـة نـاوكىيـةكان دان .لـة
حالنيَــ دا لــة بــةرينايى ليَثرِؤمــاتؤزدا ،بــةربآلوى و تونــدى كاردانــةوةى ثيَســتى بــة
يَوةيةكى دياري كراو كةمؤةو بة نشتى ئةنويلؤاسيؤنى خانـةييب لـة جـؤرى ضـةند
ناوكىدا دةبيندرىَ.

 :٣كاردانةوةى طرىَ(:)Nodular
كاردانةوةى نرىَ يان نرانؤلؤمايى كة لة نـوىلدا ثيَـى دةلنـيَد ،ميتسـؤدا(،)Mitsuda
تةنيا كاتيَ دةبيندرىَ كة كةلن لة ديةجينى ليَثرِؤمينى ميتسؤدا بؤ تاقيكـارى ثيَسـتى
وةردةنرن .لةرِاستىدا ئة كاردانةوةية كة كاردانةوةيـةكى ثيَاـووة ،بـة هـؤى بـوونى
زةرِرِاتــى باســيب و ديةجينــى نــةنِاوة ،بــة ـيَوةى كاردانــةوةى نرىَ(النــي كــة ٥
ميلىميؤ) خؤ دةنويَنىَ .ئة كاردانةوةية بة دواى سةرهةلندانى كاردانـةوةى فيَرنانـديَش
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و ئةوثةرِةكةى نيَوان حةوتووةكانى سيَهة تا ة ةمى دواى ليَدانى ديةجينةكـة ،بـة
يَوةى "ندؤلَ"يَكى رِةخ كة سنووريَكى ديارى كراوى هةية و كةميَ بنةو ة ،ئا ـكرا
دةبىَ .كةمؤيد ئةسـتوورايى ئـةو ندؤلنـة رِةقـةى كـة یەکستانە بە  ٥ميلـىمـيؤ ،بـة
ثؤزيَتي رِاثؤرِت دةدريَتةوةو زؤر جـار وىَ دةضـىَ بـة ـيَوةى نيَكرِؤزيَكـى رِووكـارى،
بريد و سووتكة ثةيدا ببىَ .دةبىَ بؤ سةملاندنى ئـة كاردانةوةيـة لـة ندؤلنةكـة منوونـة
هةلنطِىَ و ضاو لة رِووكة ة خانة نةورةكان بكرىَ .كاردانـةوةى نـرىَ كاردانةوةيـةكى
تايبةتى نية بؤ نوىل ،ضونكة ئة كاردانةوةية لة مرؤظـة سـاغةكان و لـةو كةسـانةشدا
ى ببينـدرىَ .لـة اليـةكى ديكـةوة ،ئـةو
ى دةضـ َ
كة ظاكسةنى "ب.ث .ي "ش دةكـوتد ،و َ
نةخؤ انةى كة لة رِوانطةى كلينيكالنىيةوة نوىليةكةيان ناسـراوة ،ئةنـةربيَتوو لةنـةلَ
ديةجينــى ليَثرؤِمينــى ميتســؤدايىدا ،تاقيكــارى ثيَســتىيةكــةيان ئــةريَنى دةرضـىَ بــة
نيشــانةى نــوىل تيؤبيَركؤلؤئيــدةو ئةنــةر نيَطــةتي بــىَ ســةمليَنةرى ثيَشــكةوتنى
نةخؤ ىيةكةيـةتى و نـؤرِانى بـةرةو فـؤرِمى ليَثرِؤمـاتؤزى نةخؤ ـىيةكةيـة .هؤكـارى
نيَطةتي بوونى تاقيكارى ليَثرِؤم لةنةلَ ديةجينى ميتسؤدايى لة نةخؤ انةدا ،ث َي
هاتنى بارودؤخى ئانيَرِيي بة يَوةيةكى تايبةتىية بة نيسـبةت ثرِؤتينـةكانى باسـيلى
هانســةوة ،ضــونكة تاقيكــارى ثيَســتى مــانتؤ لــة نةخؤ ــانةدا ،ئــةريَنىيــة .جيَــى
وةبِهيَنانةوةيــة ،ئــةو مرؤظــة ســاغانةى كــة بــة ـيَوةيةكى بــةردةوا كاردانــةوةى
نرىَيةكةيان لةنةلَ ليَثرِؤمينى ميتسؤدايىدا نيَطةتي دةبىَ ،وىَ دةضىَ مةترسىيـةكى
زياتر لة رِوانطةى ئامادةى تووشبوون بة نوىليان هةبىَ.
تا ئيَستاش تاقيكاريىيةكى هةستيار و تايبـةتى ثيَسـتى بـؤ دةسـت نيشـان كردنـى
نوىل نية.
 :Cتاقيكارى برِؤسيَليَرذن(:)Brucellergen test
ئــة تاقيكــارىيــة ثيَســتىيــةى تيؤبيَركؤلينــة( )DTHبــؤ دةســت نيشــان كردنــى
نةخؤ يى تاى مالنتا()Brucellosisية ،بة ضونكة بة هؤيانةى خـوارةوة وة ميَكـى
باش ناداتةوة ،تةنيا لة هيَنديَ لة ناوةندة تويَاينةوةكاندا ئةجنا دةدرىَ.
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 )١ئة تاقيكاري ثيَستىيـة تـةنيا ضـلنكى رِابـردووى نةخؤ ـةكة نيشـان دةدا ،كـة
دةكرىَ ضلنكيَكى تةواو ئا كرا يان بىَ نيشانة كلينيكالنةكان( )Subclinicalبىَ.
 )٢ئة تاقيكاريية توندى نةخؤ ينةكة نيشان نـادا ،ضـونكة لـة بارودؤخيَـ دا كـة
تــيؤى ديةتــةن بــة ديى ميكرِؤبــى برِؤسـيَلال لــة سـِِؤمةكةدا بــةرز بـىَ ،تاقيكــارى
برِؤسيَليَرينةكة ثؤزيَتيظيَكى الواز يان نيَطةتي دةبىَ.
 )٣وىَ دةضىَ تاقيكارى برِؤسيَليَرينى ثيَستى لة تاقميَ لة مرؤظة ساغةكاندا ببيَتة
هؤى ى بوونةوةى ديةتةن بة ديى ميكرِؤبى برِؤسـيَلال يـان بةرزبوونـةوةى تـيؤى
ديةتـةن لــة نةخؤ ـى تــووشبـوو بــة تــاى مالنتـا .كــةوابوو ليَـ دانــةوةى تاقيكــارى
سيَرِؤلؤييكى رِايت بة دواى تاقيكارى برِؤسيَليَرينى ثيَستىدا زؤر ديوار دةبىَ.
 )٥ديةجينيَ كة بؤ تاقيكارى برِؤسيَليَرينى ثيَسـتى ئـةجنا دةدرىَ سـتاندار نيـة.
ديةجينى تاقيكارى برِؤسيَليَرين بة يَوةى تيجارةتى نافرؤ رىَ .بؤ ئامادة كردنـى
ئة ديةجينة ،ميكرِؤبـى برِؤسـيَلالى ميَليتيَنسـيس( )B.melitensisيـان برِؤسـيَلالى
ئابؤرِتؤس( )B.abortusبؤ ماوةى  ٢٠رِؤي لة ويَنيَكى ئاوةكىدا دةضـيَند و دوايـة
نةرماى ثىَ دةدةن تاكوو ميكرِؤبةكةى بكويرىَ .ميكرِؤبة ضاندراوةكة بة ثالنويَنةىدا
دةكةن و نِاوةى ضاندراوةكة كة بريتـىيـة لـة نؤكليَئؤثرِؤتينـةكانى ميكرِؤبيَـ كـة
وة ديةج بة يَوةيةكى تايبةتى لة ييَر ثيَستى دةدةن .ئاكامى ئة تاقيكاريية
زياتر دواى  ٢٤تا  ٤٨كات يميَـر وةدةسـت ديَـند .زؤر جـار وىَ دةضـىَ تاقيكـارى
برِؤسيَليَرينى ثيَستى لةو كةسانةدا كـة دةورةى ظةترِسـ (نقاهت)ى نةخؤ ـى تـاى
مالنتاى كتوثرِيان لة ئاكامى ميكرِؤبى برِؤسيَلالى ئابؤرِتؤسةوة تيَثةرِ دةكـةن ،تـا و
لةرز ثيَ دىَ و  ٤٨كات يميَر دواتر زةردوويى سـةرهةلَ دةدا .زةردوويـىيةكـة ١٦
رِؤي دةخايةنىَ.
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 :Dتاقيكارى فووشاى (:)Foshay test

تاقيكارى فوو اى لة نرووثة تاقيكارييةكانى تيؤبيَركؤلينى ثيَستىيـة( ،)DTHبـؤ
دةست نيشان كردنى نةخؤ يى تووالريَميا()Tularemiaية .هؤكارى ثيَ هيَنةرى ئـة
نةخؤ ــىيــة ،ميكرِؤبــى فرِانسيســيَال ( )Francisellaيــان ثاســتؤرِالى تؤالرِيَنســيس
()Pasteurella tularensisة .ديةجينى ئة تاقيكاريية ثيَستىية بريتىية لةِ ،ةى
ثرِؤتينى ميكرِؤبى هؤكارى ئة نةخؤ ينة .ئة تاقيكاريية بة تةواوى تايبةتىية و بـؤ
ماوةيةكى دريَا بة ثؤزيَتيظى دةميَنيَتةوة.
تاقيكاريية ثيَستىيةكانى جؤرى تيؤبيَركؤلينى لة نةخؤشىية كةرِووةكاندا:
 )١تاقيكاريى هيستؤثالمسينى ثيَستى (:)Histoplasmin test
تاقيكـــاريى هيســـتؤثالمسينى ثيَســـتى بـــؤ دةســـت نيشـــان كردنـــى نةخؤ ـــيى
هيســــتؤثالمسؤز( )Histoplasmosisكــــة لــــة ئاكــــامى كــــةرِووى هيســــتؤثالزماى
كاثســووالتؤ ()Histoplasma capsulatumةوةيــة ،ئــةجنا دةدرىَ .ديةجينــى ئــة
تاقيكاريية ثيَستىية لة ميسليؤمةكانى ئة كـةرِووة()Mycelial phaseوة وةدةسـتى
ديَند كة ثيَى دةلنيَد ،هيستؤثالمس  .بؤ ئامـادةكردنى ئـة دةيجينـة ،كةرِووةكـة بـؤ
ماوةى  ٤تا  ٥رِؤيان لة ويَنيَكى ئاوةكى و لة نةرماى ناو ديويَ دا و دواتر بة تةواوى
دةيثــالنيَون .نــِاوةى ثا وتراوةكــة كــة بريتــىيــة لــة ث ـرِؤت و كةربؤهيدراتــةكانى
كةرِووةكة ،لةسةر ثيَستى بةرازيَكى هةستياربوودا بة يَوةى ستاندارى ىلَ دةكةن .بـؤ
تاقيكاريى هيستؤثالمسينى ثيَسـتى ،رِيَاةيـةكى ديـارى كـراوى ديةجـ دةكةنـة نيَـو
ثيَست()I.D.ةوةو ئةنةر دواى  ٢٤تا  ٤٨كات يميَر لة ويَنى ليَدانةكةدا بازنةية بة
ئةستوورايى  ٥ميلىمـيؤ بـة ـيَوةى سـوورةوةبوو ،رِةخ و هـةلنتؤثيوو بينـدرا ،ئـةوة
ئاكامى تاقيكاريية ثيَستىيةكة ثؤزيَتيظة.
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ئــة تاقيكــارييــة ثيَســتىيــة نشيكــةى دوو حــةوتوو دواى دةســت ثــيَ كردنــى
نةخؤ ىيةكة ئةريَنى دةبىَ و لة تةواوى نةخؤ ة تووشبووةكان بة هيسـتؤثالمسؤزى
كتوثرِ و هةروةها زؤربةى نةخؤ ة تـووشبووةكـان بـة هيسـتؤثالمسؤزى دريَاخايـةنى
ســىيــةكان( ،)Chronic pulmonary histoplasmosisتاقيكــاريى ثيَســتىيةكــةيان
بآلوبيَتةوة( Disseminated

ثؤزيَتي دةردةضىَ .ئةنةر كةرِووةكة بة تةواوى جةستةدا
 )histoplasmosisو يا بة هؤى ئانيَريى يا وة نةدانةوة بـة ـيَوةى نةخؤ ـىيـةكى
بؤ ايى دريَاخايةن( )Chronic cavitary diseaseبىَ ٥٠ ،لةسـةدى حالنةتـةكانى ئـة
تاقيكاريية هيستؤثالزمينى ثيَستىية نيَطةتي دةبىَ.
ليَ دانةوةى ئة تاقيكاريية ثيَستىية وة تاقيكاريى تيؤبيَركؤل ديوارة ،ضـونكة
ئةنةر ثؤزيَتي بـىَ نـاتوان ليَوِاوانـة بلنـيَ كـة هؤكارةكـةى ضـلنكيَكى ئـةكتي يـان
ثاريَشراويىيةكى سةقامطِ لة بةرامبةر ئة كةرِووة داية .بة ثؤزيَتي بوونى تاقيكـارى
هيستؤثالزمينى ثيَستى ،ديةتةنى تايبةتى ديى ئة كةرِووةش لة سِِؤمى مرؤظةكـةدا
ثؤزيَتي دةبىَ يان دةضيَتة سةرىَ .لةو ناوضانةى كة نةخؤ ـيى هيسـتؤثالمسؤزى ىلَ
بــاوة ،لــة زؤربــةى تاكــةكاندا ئــة تاقيكــارييــة ثؤزيَـــتي دةردةضــىَ .ديةجينــى
هيستؤثالزم لةنـةلَ ديةجينـى كـةرِووةكانى ديكـةدا لةيـة دةضـىَ ،هـةر بؤيـة ئـة
تاقيكاريية بؤ هيستؤثالمسؤز تايبةتى نية و كةمؤ كةلنكى ليَ وةردةنِىَ.
 )٢تاقيكاريى كؤكسيديؤئيدينى ثيَستى (:)Coccidioidin test
تاقيكـــاريى كؤكســـيديؤئيدينى ثيَســـتى بـــؤ دةســـت نيشـــان كردنـــى نةخؤ ـــيى
كؤكسيديؤئيدؤمايكؤز()Coccidiomycosisة كة لة ئاكـامى كـةرِووى كؤكسـيديؤئيدزى
ئيميتيس()Coccidioides immitisةوة ثيَ دىَ .ديةجينى ئة تاقيكاريية ثيَستىيـة
كؤكسيديؤئيدينة كة بـة ـيَوةي تيجـارةتى لـة هـةويَبَ دايـة و لـة ئاويَتـةى ديةجينـى
ميسيليؤمة ضةند سو ىيةكانى ئة كةرِووةوة ئامادة دةكـرىَ .نشيكـةى  ٣رِؤي تـاكوو
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 ٦حةوتوو بة دواى سةرهةلندانى نيشانة كلينيكالنةكانى ئة نةخؤ ىيةوة ،تاقيكاريية
تيؤبيَركؤلينى ثيَستى( )DTHكؤكسيديؤئيدينةكةى ثؤزيَتي دةبىَ.
بة يَوةيةكى نشتيى بؤ ئةجنا دانى ئة تاقيكاريية ،رِيَاةى ٠/١ى سةنتىميؤى
سىَجـا لـة نـِاوةى ١:١٠٠ى تـراوى ديةجينـى تيجـارةتى دةكةنـة نيَـو ثيَسـتةوة.
ئاكامى تاقيكاريى كؤكسيديؤئيدينى ثيَستى بة دواى  ٢٤تا  ٤٨كات يميَردا وةدةست
ديَند .ديـارة ئـة تاقيكـارييـة ثيَسـتىيـة بـةر لـة تاقيكـاريى تيؤبيَركـؤل لـة مرؤظـة
هةســتيارةكاندا دةبيَتــة ثــؤزيَتي و دةناتــة ئةوثــةرِيب .ئةنــةر لــة ــويَنى ليَــدانى
ديةجينةكــة ،بازنةيــةكى رِةخ و زؤر جــار ــينيَكى كــة رِةنــط( )Faint bluishبــة
ئةستوورايى  ٥ميلىميؤ يان زياتر ثيَ هات ،تاقيكاريية ثيَستىيةكة ثؤزيَتي دةبىَ.
زؤر جـار وىَ دةضـىَ هؤكـارى نةخؤ ـيى ئيَريتيَمـاى نـرىَ(،)Erythema nodosum
كةرِووى كؤكسيديؤئيدز بىَ .يةكيَ لة رِيَطـا سـةمليَنةرةكانى ئـة ئةنـةرة ،تاقيكـاريى
كؤكسيديؤئيدينى ثيَستىية .دةبىَ بؤ ئةجنا دانى تاقيكاريى ثيَستى لة نةخؤ ـانةدا،
ديةجينى كؤكسيديؤئيدنى تيجارةتى بة رِادةى  ١:١٠٠٠٠تراو بكريَتةوة .ئةنةر بة
تراوة تاقيكـاريى ثيَسـتىيةكـة نيَطـةتي بـىَ بـةرِيش بـة تـراوى  ١:١٠٠٠و دواتـر بـة
 ١:١٠٠تاقيكارييةكة دووثـات بكةنـةوة .ئةنـةر بـة تراوانـةش نيَطـةتي بـوو ،وىَ
دةض ـىَ هؤكــارى نةخؤ ــيى ئيَريتيَمــاى نــرىَ كــةرِووى كؤكســيديؤئيدز نــةبىَ .ئةنــةر
تاقيكاريى كؤكسيديؤئيديد ثؤزيَتي بوو ،بة نيشانةى بوونى ضلنكيَكى كؤكسيديؤئيدالَ
لة نةخؤ ةكة داية .هـةروةها خيَرايـى و ديوارى تاقيكـاريى كؤكسـيديؤئيدينى ثيَسـتى
ثيَوةنديىيةكى رِاستةوخؤى لةنةلَ بارودؤخى ئيمؤنؤلؤييكى ،كلينيكالنى و ثيَشكةوتنى
نةخؤ ينةكةدا هةية .لة زؤربةى نةخؤ ـة تـووشبووةكـان بـة ضـلنكى سـىيـةكان يـان
ض ـلنكيَكى بــةربآلو لــة ضوارض ـيَوةى ئــة كــةرِووةدا ،تاقيكــاريى ثيَســتى بــة نــِاوةى
١:١٠٠ى كؤكسيديؤئيديد ثؤزيَتي دةبىَ .ئةنةر نةخؤ ىيةكة توند بىَ ،وىَ دةضـىَ
بة نِاوةى ١:١٠ى ديةجينةكة ،تاقيكاريى ثيَستىيةكـة ثـؤزيَتي نيشـان بـدا و زؤر
جاريب بة هؤى ثيَشكةوتنى نةخؤ ى و سةرهةلندانى ئانيَريىيـةوة ،ئـة تاقيكـارييـة
نيطةتي بىَ .كةوابوو ئةنـةر لـة مـةوداى دةرمـان كردنـى نةخؤ ـينةكةدا ،تاقيكـارى
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نيَطـــةتيظى كؤكســـيديؤئيدينةكة وردة وردة ثـــؤزيَتي بـــوو ،نيشـــانةيةكى با ـــة لـــة
بەرەوپێش ضوونى ضا بوونةوةى نةخؤ ىيةكةدا .وىَ دةضىَ بارودؤخى ئانيَريى بة
يَوةيةكى تايبةتى تةنيا بة نيسبةتى ديةجينةكانى ئة كـةرِووة يـان بـة ـيَوةيةكى
ناتايبةتى بة نيسبةت ديةجينـةكانى ديكة ـةوة ببينـدرىَ .لـة سـا نةى دوايـىدا لـة
ســـِِؤمى نةخؤ ـــة تـــووشبووةكـــان بـــة كؤكســـيديؤئيدؤمايكؤز كـــة تاقيكـــاريى
ثيَستىيةكةيان نيَطةتي بوو ،فاكتـةريَكيان بـة نـاوى فاكتـةرى قةثاتكـةر( Blocking
 )factorدؤزيوةتةوة كة وىَ دةضىَ ئة فاكتةرة رِؤلنى لـة نيَطـةتي بـوونى تاقيكـاريى
ثيَســتىدا هةيــة .تاقيكــاريى كؤكســيديؤئيدينى ثيَســتى لةنــةلَ ديةجينــى ميســليؤمى
كـةرِوودا ئــةجنامى دةدةن و ئةنــةر لةنـةلَ ديةجينــى ســويَرِؤلَ()Spheruleى كــةرِوودا
ئةجنامى بدةن ،لة حالنةتةدا ثيَى دةلنيَد ،تاقيكـارى سـويَرِؤلنينى ثيَسـتى( Spherulin
 .)skin testليَ دانةوةى تاقيكارى ثيَستى لةنةلَ ئة ديةجينـةدا زؤر ديوارة ،ضـونكة
تاقيكارى سويَرِؤلن يةكة  :لة تةواوى ئةو نةخؤ انةى كة تاقيكـارى ثيَسـتىيةكـةيان
لةنةلَ ديةجينى ميسليؤ دا ثؤزيَتي بىَ لةنـةلَ ئـة ديةجينـةشدا ثـؤزيَتي دةبـىَ،

دووهة  :ئةو مرؤظة ساغانةى كة تـةنيا لةنـةلَ كـةرِووى كؤكسـيديؤئيدزى ئيميتـيسدا
ثيَوةندىيان هةبووة ،بة نةخؤ يب نينة ،ثؤزيَتي دةبـىَ .كـةوابوو بـة تاقيكـاريى
سويَرِؤلنينى ثيَستى ناكرىَ مرؤظة ساغةكان لةنةلَ تووشبووةكان بة نةخؤ ىيـة جيـا
بكةينةوة .لة خالنة بةهيَشةكانى تاقيكاريى سويَرِؤلنينى ثيَستى ،دةسـت نيشـان كردنـى
قؤناغى ثيَشكةوتووى نةخؤ يى كؤكسيديؤئيدؤزة ،ضـونكة لـة قؤنـاغى ثيَشـكةوتووى
نةخؤ ــىيةكــةدا ،وىَ دةضــىَ تاقيكــاريى كؤكســيديؤئيدينةكة نيَطــةتي بــىَ ،بــة
ئيَســـتاش تاقيكـــاريى ســـويَرِؤلنينةكة ثؤزيَتيظـــة .لـــة قؤناغـــة زؤر ثيَشـــكةوتووةكانى
نةخؤ ىيةكةدا ،وىَ دةضىَ هةر دوو تاقيكاريى ثيَسـتىيةكـة نيَطـةتي بـد .ـياوى
سةرن ثيَدانة كة ئة تاقيكاريية ثيَستىيانة كاريطةريىيةكيان لةسـةر وة دانـةوةى
تاقيكاريية سيَرِؤلؤيييةكانى نةخؤ ةكةدا نية.
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تاقيكاريى ثيَستى جؤرى تيؤبيَركؤلني( )DTHلة
نةخؤشيى مشةخؤرى ليشمانيؤزدا
ثيَســتى(skin test

 )Leishmaninيــان مــؤنتيَنيَطرؤ

171

تاقيكــاريى ليشــمانينى
(:)Montenegro test
يـــةكيَ لـــة جؤرةكـــانى تـــا خانـــة مشـــةخؤرةكانى نيَـ ـوةوةى خانـــة ،جـــؤرى
ليشمانيا()Leishmaniaية كة ضة نةكانى الني كة ضوار جـؤر نةخؤ ـيى لـة مرؤظـدا
ثيَ ديَند:
 )١نةخؤ يى ليشمانيؤزى ثيَسـتى( )Cutaneus leishmaniasisيـان "سـال " يـان
برينى رِؤيهة تى(.)Oriental sore
ليشــمانيؤزى هــةناوى(leishmaniasis

 )٢نةخؤ ــيى
ئازار"(.)Klal – azar

 )Vesceralيــان "كــاال ــــ

 )٣ليشمانيؤزى ثيَستى ــ مؤخاتى (.)Mucocutaneous – leishmaniasis
 )٤ليشمانيؤزى بةربآلو(.)Diffuse leishmaniasis
تةواوى جؤرةكانى مشةخؤرى ليشمانيا لـة مرؤظـدا لـة بـوارى ـيَوةزانىيـةوة يـة
فؤرِ و ويَنى ييانيـان لـة خانـةكانى تاكةخانـة ـــ قةثطرةخانـة()Intracellularدا بـة
يَوةى تةنيَكى بازنةيى و بة بىَ تاية بة ناوى  Amastigoteيان تةنى ليشـمةن و لـة
رِؤؤلنةى ميَشوولةدا و لـة ـويَنى ضـاندراو( ،)Invitroبـة ـيَوةى تايةكـدار بـة نـاوى
 Promastigoteدةبينــدرىَ .نةخؤ ــيى ليشــمانيؤز بــة هــؤى ميَشــوولةى خــاكىيــةوة
دةنوازريَتةوة.

171

 :ئة باسـة بـة هاوكـارى ئاغـاى دوكتـور

ة ـةد حوسـيَد عـةلي

ة ـةديان سـةرؤكى كـةرتى ئيمؤنؤلـؤيى

ئةنستيتؤ ثاستؤرِى ئيَران ئامـادة كـراوة .نـاوبراو لـة سـالنى ١٣٧٤ى هـةتاوىدا خـة تى زانسـتى خـارِةزمى بـة خـاترى
وةدةست هيَنانى ستاندارى ليشمان  ،ثيَدرا.
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كاردانةوة بةرنرييةكانى ديى ضة ـنة جؤراوجؤرةكـانى ليشـمانيا بـة دوو ـيَوةى
بةرنريى خانةيى ( )Cell mediated immunityو ـى بوونـةوةى ديةتـةن( Humoral
)immunityة .كاردانةوةى بةرنريى خانـةيى بـة ـيَوةى كـة كردنـةوةى هةسـتيارى
زيــاتر نشيـ بــة  ٢تــا  ٣مــانط بــة دواى نــةزتنى ميَشــوولة ئالوودةكــةوة ،لــة مرؤظــى
تووشبوو بة ليشمانيؤزى ثيَستى ثـؤزيَتي دةبـىَ و تةقريبـةن تـا كؤتـايى تةمـةنيب
هةروا بة ثؤزيَتيظى دةميَنيَتةوة .كاردانةوةى كة كردنةوةى هةستيارى لـة نةخؤ ـيى
ليشـــمانيؤزدا ،بـــة هــؤى تاقيكـــارى ليشـــمانينى ثيَســـتى يـــان مـــؤنتيَنيَطرؤوة هـــةلَ
دةسةنطيَندرىَ .ديارة ئة كاردانةوة لة مةوداى نةخؤ يى "كاال ــ ئازار"دا نيَطةتيظـة،
بة بة دواى دةرمان كـردندا ،دةبيَتـة ثـؤزيَتي  .لـة اليـةكى ديكـةوة ،هةرضـةند لـة
نةخؤ يى ليشمانيؤزى ثيَسـتىدا ديةتـةنى تايبـةتى سـاز دةبـىَ ،بـة وة "كـاال ـــ
ئازار" ناضيَتة سةر .بؤ نةخؤ يى "كاال ــ ئازار" ثيَشنيارى تاقيكارى سِِؤمى فؤرِمؤىل
جيَب( )Formol gelكراوة.
كارا يى ئةزموونى ليشمانينى ثيَستى يان مؤنتيَنيَطرؤ:
 :١تويَاينةوةكانى ثةتا ناسى(:)Epidemiology
هةلنســةنطاندنى دةرســةدى بآلبوونـــةوةى ضــلنكى ليشــمانيؤز( ،)Prevalenceلـــةو
ناوضانةى كة بة يَوةى خؤجىَيى( )Endemicيان ثرِي و بآلو()Sporadicن ،هةية.
 : ٢ثرِؤنرامةكانى واكسيناسيؤن(:)Vaccine trials
دةب ـىَ بــةر لــة واكسيناســيؤنى ديى ليشــمانيا بــارودؤخى بــةرنريى تاكــةكان ب ـة
تاقيكارييـة ثيَسـتىيـة هةلنسـةنطيَندرىَ و تـاوتوىَ بكـرىَ و ئةنـةر ثـؤزيَتي بـوو ،لـة
ثرِؤنرامــى واكسيناســيؤن وةالبنــريَد .هــةروةها لــة تاقيكــارييــة ثيَســتىيــة بــؤ
هةلنسةنطاندنى كارايى و توانايى بةرنريى سازى ظاكسةنى ئـة نةخؤ ـىيـة لـة مرؤظـة
کوتراوةكاندا ،دةكرىَ كةلنكى ليَ وةرنِىَ.
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 : ٣دةست نيشان كردنى نةخؤ ينةكة(:)Diagnostic
لة حالنةتيَ دا كة دةست نيشان كردنى ضلنكة ليشمانياييةكان بـة ـيَوازة باوةكـانى
تاقيطة نةنوجناو و ناتوان تةنى ليشمةن لة خانة بةفِِؤضووةكانى بريددا بدؤزينـةوة
يان برينةكة ضا بؤتةوة ،ثيَشنيارى تاقيكاريى ليشمانينى ثيَستى دةكرىَ.
ثيَناسكارى دذةجي نى ليشمانني بؤ تاقيكاريى ثيَستى:
ئة ثيَناسكارةية لة كةرتى ئيمؤنؤلؤيى ئةنستيتؤ ثاستؤرِى ئيَران دروسـت دةكـرىَ
و خراوةتـــة بةردةســـتى ناوةنـــدة تةندروســـتى و تويَاينـــةوةكان .ديةجينـــى ئـــة
ثيَناســكارةية لــة ضــاندنى فــؤرِمى ثرِؤماســتيطؤتة "ســوية"كانى ،L.major Lon1
( ،)MRHO/IR/75/ERلة بارودؤخيَكى تةواو ئيسؤيب و لة ويَنيَكى ضيَندراوى منـدار
و بة دوور لـة خـويَد( )Mono-phasicو مـاددة ياوهيَنـةرةكان ،دروسـت دةكـرىَ .هـةر
ميلىليؤيَ لة سوسثانسيؤنى ئة ثيَناسكارةية ،هةلنطرى ئة ماددانةى خوارةوةية:
Promastigotes of Leishmania major (dead) 6 x 106
)Phosphate buffer saline (PBS
1 ml
Thimerosal
0.01%
Final PH = 6.6 – 7.0
ـــوويةكى( )Vialثيَناســـكارى ليشـــمان  ،كـــة يـــة يـــان دوو ميلـــىلـــيؤ

هـــةر
سوسثانسيؤنى ديةجينى تيَداية و دةبىَ لة نةرماى  ٢تا  ٨ثلةى سةدى هةلنطِدرىَ و
تا ماوةيةكى دوورودريَا ،توانايى بيؤلؤييكىيةكةى دةثاريَشىَ.
شيَوازى ئةجنامدا نى تاقيكاريى ليشمانينى ثيَستى:
سةرةتا ويَنيَكى كة مووى وة باس هةلنبايَرن و بة ئـةلكؤل خـاويَنى بكةنـةوة.
دواية ئةو وو ةيةى كة ديةجينى ليشمانينةكةى تيَداية بة هيَوا ى بيشلنةقيَند و بـة
سؤرِةنطيَكى ية جار بةكاربراوى تيؤبيَركؤل  ،كةميَكى ىلَ هةلنطرن و دواى ئـةوةى كـة
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هةوانِيتان كرد ،بة ئةندازةى ٠/١ى ميلىليؤى بكةنـة نيَـو ثيَسـتة()I.D.كـةوة .بـة
رِادةى ٠/١ى ميلــىلــيؤ لــة بــافيَرى فؤســواتى خــويَ()PBSى ئيســؤيب كــة %٠/٠١
تامييَرؤسالَ()Thimerosalى وة كؤنؤِؤلنيَكى نيَطةتي تيَدابىَ ،بة سؤرِةنطيَكى ديكـة
لة باسكى دةستةكةى ديكةى بدةن .دوايـة دةوروبـةرى ليَدانةكـة لةسـةر ثيَسـتدا بـة
ماييكيَ ديارى بكةن .بة دواى  ٤٨تـا  ٧٢كـات يميَـردا ،ـويَنى ليَدانةكـة بثشـكند،
ئةنةر لة ويَنى ليَدانى دةرزىيةكةدا ،رِةقايىية وةدةركـةوت ،بـة رِاسـتةيةكى(خه
كب) ميلـىمـيؤى دوو ئةسـتوورايىيةكـةى ئةنـدازة بطـرن و نيَـوجنىيةكـةيان رِاثـؤرِت
بدةنــةوة .ئةنــةر ئةســتووريى رِةقــايى ــويَنى ليَــدانى ديةجينةكــة ،بةرامبــةرى ٥
ميلىميؤ و زيـاتر بـوو ،ئـةوة ثؤزيَتيظة(بـة مـةرجيَ كـة كؤنؤِؤلنةكـة نيَطـةتي بـىَ) و
ئةنةر لة  ٥ميلىميؤ كةمؤ بوو ،ئةوة نيَطةتيظة.
ئةو كةسانةى كة حةساسيةتيان بة جيوة( )Mercuryهةية ،بة هؤى بوونى ماددةى
ديى ميكرِؤبى  Thimerosalلة سوسثانسيؤنةكةدا ،نابىَ بة ثيَناسـكارةية تاقيكـاريى
ثيَستىيان بؤ بكرىَ .دةبىَ لة كاتى ثيَويستىدا بة ؤردنى ئة ماددة دية ميكرِؤبة لة
سوسثانسيؤنةكةى جيا بكةنةوةو دواية تاقيكاريى ثيَستىيةكةى بؤ ئةجنا بدرىَ.
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تاقيكارى ثيَستى كويم

()Kveim test

تاقيكارى ثيَستى كويم لة نرووثة تاقيكارييـة تيؤبيَركؤلينـة()DTHكانـة و بـؤ ئـةو
نةخؤ انةى كـة نومـانى سـاركؤئيدؤز()Sarcoidosisيـان ىلَ دةكـرىَ ،ئـةجنا دةدرىَ.
كاردانةوةى ثيَسـتى بـة نيسـبةت ئـة تاقيكـارييـةوة ،لـةو نةخؤ ـانةى كـة توو ـى
ساركؤئيدؤز بوون ،وة كاردانةوةى نؤدؤالر( )Nodular reactionلـة نةخؤ ـيى نـوىل
وايــة .هيَنــديَ لــة رِاثؤرِتــةكان بــاس لــةوة دةكــةن كــة زؤر جــار تاقيكــاريى كــويم لــة
نةخؤ يى كرِؤن( )Crohn’s diseaseيان نةخؤ يى نرِانؤلؤماتؤزى رِؤؤلنة( Intestinal
)granulomatous diseaseش ،ثــؤزيَتي دةب ـىَ .لــة  ٦٠تــا  ٨٠لةســةدى نةخؤ ــة
ساركؤئيدةكاندا ،تاقيكاريى كويم ثؤزيَتي دةبىَ.
ئةو ديةجينةى كة بؤ تاقيكاريى كويم كةلنكى ليَ وةردةنرن بـة ـيَوةى تيجـارةتى
دةسـت ناكــةوىَ و دةبـىَ لــةو ثســثؤرِانةى كــة لةسـةر ئــة نةخؤ ــىيــة كــار دةكــةن،
وةربطرن .ئة ديةجينة كة ثارضةية لة ـانةى سـاركؤئيدى( )Sarcoid tissueسـثبَ
يــان رِييَنــة لــةنواوييــةكانى ئــة نةخؤ ــانةية و بــة هــؤى نــةرماوة ،ثاســتؤرِيشةو لــة
سِِؤمى فيشيؤلؤيىدا ورد و هيَمؤيينة كراوة .بؤ ئةجنا دانى ئـة تاقيكـارييـة ،رِادةى
 ٠/١٥سةنتىميؤى سىَجا بكةنة نيَو ثيَستى ئةو كةسةى كة نومـانى سـاركؤئيدؤزى
ىلَ دةكرىَ .ئةنةر بة دواى  ٤تا  ٨حةوتوو لة ويَنى ليَدانى ديةجينةكة ،خالَنـةليَكى
سوورى بؤر رِةنط( ،)Dusky red noduleثيَ هاتبوون ،منوونةى ىلَ هـةلنطرن و ئةنـةر
لــة رِوانطــةى نةخؤ ــىزانــىيــةوة كاردانةوةيــةكى نرانؤلؤمــاتؤز( Granulomatous
 )reactionبيندرا ،هؤكارةكةى دةنةرِيَتةوة سـةر ثـؤزيَتي بـوونى تاقيكـاريي كـوميى
ثيَستى و مرؤظةكة توو ى ساركؤئيدؤز بووة .نشيـ بـة  ٢لةسـةدى ئـة حالنةتانـة وىَ
دةضىَ ثؤزيَتيظى نارِاست دةرباد.
تاقيكاريى كويم لة مش (موش)يبدا ئةجنا دةدرىَ .بؤ ئة كارة لة انةى نـوىَ و
نومان بة ساركؤئيدؤزى نةخؤ ةكة ،منوونة هةلنطرن و دواتر ورد و هيَمؤيينةى بكةن و
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لە مشــكةكةی بتتیەن .بــة دواى ضــةند حــةوتوودا ،ئةنــةر نةخؤ ــةكة ســاركؤئيدؤزى
نرتبوو ،لة ويَنى ليَدانى انةى نوماناوى لة مشكةكةدا ،نرانؤلؤ دروست دةبد.
تاقيكارىية ثيَستىيةكانى تيؤبيَركؤلينى رِيَكالَ بؤ هةلَسةنطاندنى
ضاالكى سيستمى بةرطريى خانةكان
)(Recall-Delayed Skin Reaction (RDSR) Tests

لةنــةلَ ثةرةســةندنى ـيَوازة ثيَشــكةوتووة

تاقيطــة(vitro

)Inييــةكان بــؤ دةســت

نيشــان كردنــى نةخؤ ــينةكان ،ئيَستا ــى لةنــةلَدا بـىَ تاقيكــارييــة ثيَســتىيــةكانى
تيؤبيَركؤلينى رِيَكالَ( )RDSRلةو يَوازة نرينطانةن كة يارمةتىيـةكى زؤر لـة دةسـت
نيشان كردنى نرووثيَ لة نةخؤ ىيةكان و بارودؤخى كاركردنى( )Functionسيسـتمى
بةرنريى خانةكان بة دوكتور دةكةن و زانيـارينـةليَكى زؤر بـاش دةخةنـة بةردةسـتى
دوكتور.
تاقيكاريية ثيَستىيةكانى تيؤبيَركؤلينى ِريَكا َل لةم بوارة كلينيكاآلنةى
خوارةوةدا بةكار دةبريَن:
ئةلف) هةلنسةنطاندنى كارى سيستمى بةرنريى خانةيى:
وىَ دةضــىَ ناتــةواوى لــة سيســتمى بــةرنريى خانــةيىدا بــة ــيَوةى كــة يــان
وة نةدانةوة بةرنرييةكان كة بةناو ثيَى دةلنـيَد ،ئـانيَريى( ،)Anergyدةركـةوىَ .لـة
زؤر حالنةتدا هةلنسةنطاندنى كارى سيسـتمى بـةرنريى نـةخؤش بـة هـؤى تاقيكـارييـة
تيؤبيَركؤلينة ثيَستىيةكانةوة ،يارمةتىيةكى ئيَجطـار زؤرى لـة دةسـت نيشـان كردنـى
جؤرى نةخؤ ـينةكة و لـة ئاكامـدا دةرمـان كردنـى نـةخؤش بـة دوكتـور كـردوة .ئـةو
نةخؤ انةى كة بة يَوةيةكى بةردةوا ( )Recurrentيان بة تونـدى( )Severeتوو ـى
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ضلن دةبد يان ناوة ناوة توو ى ضلنكة ميكرِؤبة نائاسايىكان دةبد ،ئـة ثرسـيارة بـؤ
دوكتــــور ديَنيَتــــة ثـــيَب كــــة وىَ دةضـــىَ بــــة ـــيَوةى زنمــــاكى(،)Congenital
بؤمــاوة( )Hereditaryيــان لــة رِيَط ـاى تايبــةتى( ،)Acquiredناتــةواوى لــة سيســتمى
بةرنرىياندا ببىَ .هةروةها لة ئاكـامى نةخؤ ـينـةليَكى وة  ،هوضـك (
 ،)diseaseساركؤئيدؤز ،نةخؤ ىية دريَاخايةنة ضلنكىيةكان يان تاقميَ لة ـيَرثةجنة
Hodgkin,s

مةترسيدارةكان بة يَوةيةكى الوةكى كاردانةوةكانى سيستمى بةرنريى خانةيى لةش
كة يان لةنيَو ببا .كةوابوو دةكرىَ بة هؤى تاقيكاريية ثيَسـتىيـةكانى تيؤبيَركـؤلينى
رِيَكالنةوة ،ئاسـتى ثيَشـكةوتنى نةخؤ ـيى و هـةروةها دؤخـى داهـاتووى()Prognosis
نةخؤ ةكةش ثيَب بينى بكـرىَ و هـةروةها دةرمـانى نةخؤ ـةكةمشان لـة كـؤنؤِؤلَدا
بــىَ .خشــتةى يمــارة ٢ـــــ ١٧ئــةو حالنةتانــةى كــة تاقيكــارييــة ثيَســتىيــةكانى
تيؤبيَركؤلينى رِيَكالَ نيَطةتي يان لة توندىيةكةيان كة دةبنةوة ،نيشـان دراوة .زؤر
جار وىَ دةضىَ ،يماردنى خرِؤكة سثىيةكانى خويَد و دةرسـةدةكةيان ،سرو ـتى يـان
نشيـ بــة سرو ــتى بـىَ ،بــة لــة رِوانطـةى كــارةوة( )Functionتوو ــى ديوارى بــد.
رِاثؤرِتةكانيب دةريان خستووة كـة تاقميَـ لـة نةخؤ ـةكان تـةنيا بـة ديى يـة يـان
ضةند ديةجينةوة ،كاردانةوةى بةرزبوونةوةى تيؤبيَركـؤلينى هةسـتيارى ( )DTHيـان
ى بوونةوةى ديةتةن يان هةردووكيان نيشان نادةن .لة خشـتةى يمـارة ٣ــــ١٧دا،
يمارة و دةرسـةدى خرِؤكـة سـثىيـةكانى خـويَد لـة مرؤظـة سـاغةكاندا نيشـان دراوة.
هاوكات لةنـةلَ تاقيكـاريى رِيَكـالنى ثيَسـتىدا ،دةبـىَ دةرسـةدى خرِؤكـة سـثىيـةكاني
خويَنيب باميَردريد .لة رِاستىدا ،ئةو ديةجينانـةى كـة بـؤ ئـة نرووثـة تاقيكـارييـة
رِيَكالنـــة ثيَســـتىيانـــة ىلَ دةدةريَـــد ،كاردانـــةوةى ليموةخانـــةكانى T-cellيـــب هـــةلَ
دةسةنطيَند و لة اليةكى ديكةوة ،نشيكـةى  ٧٣ ± ٩لةسـةدى ليموةخانـةكانى خـويَد،
T-cellةكان ثيَكى ديَند ،كةوابوو كة بوونى ئة نرووثة لة ليموةخانةكان ،لة بااردنى
دةرسةدى تةواوى ليموةخانةكاندا دةبيندرىَ.
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ب :هةلنسةنطاندنى كاريطةردانانى دةرمانى ئةو نةخؤ انةى كة ئيمؤنؤتيَراثىيـان بـؤ
كراوة:
لة سا نةى دوايىدا بؤ دةرمانى نةخؤ ة تووشبووةكان بة ناتةواوى يان دابةزينى
سيســتمى بــةرنريى( )Immunodeficiency diseasesلــة مــاددةى بيؤلــؤييكى يــان
سةنتيَتيكةكان كةلن وةرنِاوة .ئة ماددانة ،خانـةكانى سيسـتمى بـةرنريى لـةش بـة
يَوةيةكى ناتايبةتى دةورووييَند و ضاالكى دةكةن .لة ويَنةى ئةو ماددانةى كـة بـةناو
ثــيَيــان دةلنــيَد ،مــاددة ورووييَنــةرةكانى سيســتمى بــةرنري( Immunostimulant
 )Agentsيان هاوسـةنط كردنـةوةى بـةرنري( )Immunomodulating Agentsبـريت
لة :ظاكسةنى "ب.ث.ي " ،ظاكسةنى كـؤريينَ بـةكؤيؤمى ثـارظؤ ( Corynebacterium
 ،)Parvumليَواميشؤلَ( ،)Levamisoleئيشؤثرينؤزيد( )Isoprinosineو هةروةها مـاددة
دةردراوةكانى خانةكانى سيستمى بـةرنري( )Cytokinesكـة بـة ـيَوةى ئاويَتةيـةكى
نــوىَ( )Recombinantدروســت بوونــة وة  ،ئينتيَرليــؤكينى دوو ،172ئينتيَرفرِؤنــةكانى
ئالنوا و نامـا ،فاكتـةرى نيَكـرِؤزى تؤمـؤرِ( )TNF173و فاكتـةرة ورووييَنـةرةكانى كلؤنـة
نرانؤلؤسيت و مؤنؤسيتةكان( .)GM-CSF174لة نةخؤ ة تووشبووةكان بـة ناتـةواوى
بةرنريى ،تاقيكاريية ثيَستىيةكانى تيؤبيَركؤلينى رِيَكـالَ ،با ـؤيد كةرةسـةيةكة كـة
دةكرىَ ثةجيؤرى ئاكامى دةرمانى ئيمؤنؤتيَراثىيةكة بكةى.

Interleukin (IL)-2 : 172
TNF = Tumor necrosis factor : 173
GM-CSF = Granulocyte-monocyte and Colony-stimulating factor : 174
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ج :هةلنسةنطاندنى ئاكامى ضا بوونةوةى نةخؤ ي:
لة ئاكامى ثيَشكةوتد و بآلوبوونةوةى هيَنديَ لـة ضـلنكةكان لـة لـةشدا ،وىَ دةضـىَ
سيستمى بةرنريى خانةيى وردة وردة بةرةو فِِؤضوون باىَ و كاردانةوةكانى بةرنريى
خانــةكان كــة يــان بــة ــيَوةيةكى نشــتيى لــةنيَو باــد .بــؤ ويَنــة ،نةخؤ ــيى
كؤكسيديؤئيدؤمايكؤســـــــيس( )Coccidioidomycosisيـــــــةكيَ لـــــــة نرووثـــــــة
نةخؤ ىيانةية .وىَ دةضىَ لة كاتى ديوارى و سةختى ئـة نةخؤ ـىيـةدا ،تاقيكـاريى
تيؤبيَركؤلينى ثيَستى لةنةلَ ديةجينى ئة كةرِووةو تةنانةت هيَنديَ لة ديةجينـةكانى
ديكةش نيَطةتي بد .كةواتة لة دريَاايى دةرمانى ئة نةخؤ ييةدا بة ئاموؤتيَريسينى
ــ "بى" ( ،)Amphotericin-Bلة حالنيَ دا كة تاقيكاريى تيؤبيَركؤلينى ثيَسـتى بـةرةو
ثؤزيَتي بوون باىَ ،يةكة و با ؤيد نيشانةية لة ثيَوةندى لةنةلَ ضـا بوونـةوةى
بارودؤخى نةخؤش و وة دانةوة بة دةرمانة لةبارةكةية .لة ويَنةى هةر ئةو بارودؤخة
لــة نةخؤ ــيى هوضــك دا بينــدراوةو لةنــةلَ ضــا بوونــةوةى نةخؤ ــةكة ،تاقيكـاريى
نيَطةتيظى تيؤبيَركؤلينةكة دةبيَتة ثؤزيَتي .
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.) يان سةرهةلندانى ئانيَريىDTH(  ئةو نةخؤ ىيانةى كة دةبنة هؤى دابةزينى هةستيارى تيؤبيَركؤل:١٧  ــ٢ خشتةى يمارة
175

A: Primary immunodeficiency diseases:
Severe combined immunodeficiency diseases (SCID).
Bare lymphocyte syndrome.
Purine-nucleoside phosphorylase (PNP) deficiency.
Adenosine deaminase (ADA) deficiency.
DiGeorge syndrome (Thymic hypoplasia).
Nezelof’s syndrome.
Ataxia telangiectasia.
Wiskott-Aldrich syndrome.
Mucocutaneous candidiasis.
Immunodeficiency with short-limbed dwarfism.
Immunodeficiency with cartilage-hair hypoplasia.
Immunodeficiency with unusual response to Epstein-Barr virus.
Reticular dysgenesis.
176
B: Secondary immunodeficiency diseases:
Advanced cancer.
Lymphoma/Leukemia.
Hodgkin’s disease.
Transplantation.
Immunosuppressive drug therapy e.g steroids.
Cytotoxic drugs therapy.
Uremia.
Radiation therapy.
Autoimmune diseases e.g Rheumatic diseases, Crohn’s disease, sarcoidosis, diabetes, Graves
disease.
Major surgery.
Chronic and Systemic infections especially viruses e.g. HIV.
Viral vaccination.
Liver diseases e.g primary biliary cirrhosis, active chronic hepatitis, Laennec’s cirrhosis.
Nutritional disorders e.g. protein calorie malnutrition, vit.C (ascorbic acid) deficiency, iron
deficiency, pyridoxine deficiency, zinc deficiency.
Age e.g. newborn or old age.
Atopic dermatitis.
Psychosomatic factors, e.g. Chronic stress, deep depression.
Psychology diseases, e,.g. schizophrenia.

 نةخؤ ـىيـة ناتـةواوةكانى يةكـ ة بـةرنريى لـة ئاكــامى ناتـةواوى لـة خانـةكانى سيسـتمى بـةرنريى يـان ــى: 175
 زنماكى يان لة رِيَطـاى، وىَ دةضىَ ئة نةخؤ ينانة بؤماوةيى.بوونةوةى ثرِؤتينةكانى ئة كؤئةندامةوة سةرهةلَ دةدةن
.نرتنةوة لة كةسانيَكى ديكةوة(اكتسابى) بد
 ئــة. بــة هــؤى هؤكــارة جؤراوجؤرةكانــةوة ســةرهةلَ دةدةن، نةخؤ ــىيــة ناتةواوييــةكانى دووهــة بــةرنريى: 176
 لة كاتى دةرمـان كردنـى ئـةو هؤكـارة ثيَـ هيَنةرانـةى. ) توند يان بةردةوا٢ .) سوو يا كاتى١ .هؤكارانة دوو نرووثد
. نةخؤ ةكة سةرلةنوىَ لةش ساغىيةكةى وةدةست ديَنيَتةوة،ناتةواوى بةرنري
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ضةند خالَيَك لةمة ِر تاقيكاريية تيؤبيَركؤلينة ثيَستىيةكانى ِريَكالَ:
هةروة بـاس كـرا ،يـةك َي لـة نـرينطؤيد ـيَوازةكان بـؤ هةلنسـةنطاندنى ئةنـةرى
ناتةواوى لة سيستمى بةرنريى خانةيىدا ،ئةجنا دانى تاقيكاريى تيؤبيَركؤلينى ثيَستى
رِيَكالنة .بؤ هةلنسةنطاندنيَكى با ى سيسـتمى بـةرنريى خانـةيى بـة هـؤى ئـة نرووثـة
تاقيكاريية ثيَستىيانةوة ،ثيَويستة ئة خا نةى خوارةوة لةبةرضاو بطرن:
 )١هةر نةخؤ يَ بة ةش جؤر ديةجينى جؤراوجؤر تـاقى بكةنـةوة .ئةنـةر ئـةو
ةش ديةجينةو لةبةردةستدا نةبوون ،ضاكؤ واية الني كة بة سـىَ ديةجـ لـةو
ميكرِؤبانةى كة لةو ناوضةيةدا ئانديَميكد ،تاقيكاريية ثيَستىيةكةى ئةجنا بدةن.
خشتةى يمارة  ٣ــ  :١٧يمارة و دةرسةدى خرِؤكةسثىيةكانى خويَد لة مرؤظة ساغةكاندا.
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 )٢ســـةرةتا تاقيكـــارييـــة ثيَســـتىيةكـــة بـــة خةســـتايىيـــةكى مـــا ناوةنـــدى
( )Intermediate strengthبــؤ هــةر ديةجينيَك ـى ئــةجنا ب ـدةن و ئةنــةر بــوو بــة
نيَطةتي  ،بؤ سةملاندنى بة خةستىيـةكى زيـاتر هـةر لـةو ديةجينـة ،تاقيكـارييـة
ثيَستىيةكةى ثىَ دووثات بكةنةوة.
 )٣بـــة دواى ليَـــدانى ديةجينةكـــة لـــة ثيَســـتدا ،ئةنـــةر لـــة ـــويَنى لـ ـيَدراوى
ديةجينةكةدا ،لة ماوةى  ٢٤تا  ٤٨كات يميَر كاردانةوةيـة بينـدرا ،بـة وردى بـة
رِاســتةيةكى ميلــىمــيؤىدار ،ســووربوونةوة ،رِةقــى و هــةلنتؤثيووىيةكــةى ئةنــدازة
بطــــرن .رِاثــــؤرِتى ئةنــــدازةى ئةســــتووريى هــــةلنتؤثيووىيةكــــة يــــان رِةقــــى
ســوورهةلنطةرِاوةكة ،بايــةخيَكى زيــاترى لةضــاو رِاثــؤرِتى بــة ـيَوةى ثــؤزيَتي و
نيَطةتيظةكةىدا هةية ،ضونكة بة يَوةية دةتواند توندى نؤرِانكارييـةكانى كـارى
سيستمى بةرنرييةكة لة ماوةى دةرمان كردندا خبةنة ييَر ضاوةديَري.
 )٤ديوارى كاردانــةوة بــةرنرييــةكانى بةرزبوونــةوةى هةســتيارى تيؤبيَركــؤل لــة
رِةنةزى ميَينةدا كةمؤ لـة نيَرينةيـة ،بـة بـة ثيَاـةوانة ـى بوونـةوةى ديةتـةن
زياترة .لة اليةكى ديكةوة ،رِةنةزى ميَينة زياتر لة نيَرينة توو ـى نةخؤ ـيى "اتـو
امينى"يةكان دةبد.
 )٥لــةو كؤمةلنطايانــةدا كــة لــة بــارودؤخيَكى ئــابووريى و تةندروســتى لــةباردان و
هةروةها رِةنةزى قةفقاز( ،)Gaucasian raceتوندى كاردانـةوةكانى بةرزبوونـةوةى
هةستيارى تيؤبيَركؤل  ،لة كؤمةلنطا و رِةنةزةكانى ديكة كةمؤة.
 )٦با ؤيد كات بؤ خويَندنةوةى ئاكـامى تاقيكـارييـة ثيَسـتىيـةكان ،كـات يميَـر
حةوتى بةيانىية كة كاردانةوة بةرنرييةكان دةنةنة ئةوثةرِى خؤيان.
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ضؤنيةتى ئةجنامدانى تاقيكاريى ثيَستى:
 )١سةرةتا لة نةخؤ ةكة بثرسـد ئايـا تاقيكـاريى ثيَسـتى ئـةجنا داوة يـان نـاْ ؟
ئةنةر ثيَشؤ ئةجنامى دابوو ،توندى كاردانةوة ثيَسـتىيةكـةى ضـؤن بـووة؟ ديـارة
زؤربةى نةخؤ ةكان تاقيكاريى تيؤبيَركؤلينى ثيَستىيان ئةجنا داوة .هـةروةها لـة
نةخؤ ةكة بثرسد ئايا تا ئيَسـتا نةخؤ ـيى ئازارةباريكـةى نرتـووة يـان ظاكسـةنى
"ب.ث.ي "ى كوتاوة يان نـاْ ؟ ئايـا بـة دواى كوتـانى ظاكسـةن يـان دةرمانـةكاندا،
توو ى هيض نارِةحةتىية بووة يان ناْ ؟!
 )٢ئةو سؤرِةنطانةى كة ديةجينى جؤراوجؤريـان تيَدايـة بـة خةسـتايىيـةكى ديـار
كــراو ئامــادة بكــةن .ئةنــةر نةخؤ ــةكة ثيَشــينةى كاردانــةوةى تونــدى تاقيكـاريى
ثيَســتى لةنــةلَ ئــةو ديةجينــةىدا كــة دةتــانهــةوىَ ليَــى بــدةن ،ن ـةبوو ،ســةرةتا
خةستىيةكى ما ناوةندى لةو ديةجينةى ىلَ بدةن .ئةنةر ئيَوتمالنى ئـةوة بـوو كـة
نةخؤ ةكة بة نيسبةت ية يان ضةند ديةجينيَكةوة كـة دةتـانهـةوىَ ليَـى بـدةن،
هةســتياريىيــةكى لــة رِادةبــةدةرى هةيــة ،وابا ــؤة ســةرةتا ديةجينةكــة بــة
خةستايىيةكى تراوترةوة ليَى بدةن.
بؤ ليَدانى هةر ديةجيَنيَـ  ،سـؤرِةنطيَكى تيؤبيَركـؤل بـة قـةبارةى يـة ميلـىلـيؤ
لةنــةلَ دةرزىيــةكى يمــارة  ٢٧و بــة دريَــاايى  ٠/٥ئيــن  ،ثيَويســتة .هــةروةها بــة
ضةس (ثالستيَر) لةسةر هةر سؤرِةنطيَ ناوى ئـةو ديةجينـةى كـة تيَـى دايـة ،ديـارى
بكةن .سةرةتا رِيَاةيةكى زياتر لة  ٠/١ميلىليؤ لة هةر ديةجينيَ بـة سـؤرِةنطةكةى
خؤى بيكيَشد و دواية بة جوانى هةوانِى بكةن .جـوانى ضـاو ىلَ بكـةن كـة رِاسـت بـة
رِادةى ٠/١ى ميلىليؤ لة ديةجيَنةكة لةنيَو سؤرِةنطةكةدا مبيَنيَتةوة.
 )٣نةخؤ ةكة جوان بثشكند و ويَنيَكى لةبار لةسةر ثيَستدا كة مووى نةبىَ ،بـؤ
ليَدانى ديةجينةكة هةلنبايَرن .ديـارة باسـكى دةسـت( )Forearmsبـؤ ليَدانةكـة زؤر
لةبارة .زؤر جار دةبىَ لة نةخؤ ة تووشبووةكان بة ضلنكى ثيَسـتى ـــ مؤخـاتى بـة
هؤى كانديدا()Mucocutaneous candidiasisةوة ،سـيندرِؤمى ناتـةواويى بـةرنريى
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ويســــكؤت ــــــ ئالنــــدريض( )Wiskott-Aldrich syndromeيــــان ديَرماتايتســــى
ئاتؤثي ( ،)Atopic dermatitisبة هؤى زياننةليَ كة وىَ دةضـىَ لةسـةر دةسـتدا
هةبد ،ويَنيَكى لةبارتر بؤ ليَدانى ديةجينةكة لةبةرضاو بطرن .لـةوةها حالنـةتيَ دا،
زياتر لة ثشتةوةى كةمةر بؤ ليَدانى ديةجينةكة كةلن وةردةنرن و هاوكات دةكـرىَ
ضةنديد ديةج ثيَكةوة ىلَ بدريَد .سةرةتا ويَنى ليَدانى ديةجينةكة بة لؤكةيةكى
ئةلكؤالوى(ئةنتى سـيَثتيكاوى) خـاويَد بكةنـةوةو ليَـى نـةرِيَد تـا و ـ دةبيَتـةوة.
هةميشة وابا ؤة كة ليَدانى ديةجينةكان لةسةر ثيَستدا بة ثيَى ثيتةكانى ئةلف و
بيَـوة بـىَ تــاكوو لــة كــاتى خويَندنـةوةو تويَاينــةوةدا هةلنــةيان تيَــدا نةكــةن .دوايــة
نيدلنةكة خبةنة سةر ثيَستةكة و لة حالنيَ دا كة نـووكى داخشاوى( ـي ) دةرزييةكـة
بةرةو سةرةوة ضووبىَ ،دةرزييةكة بةرنة نيَو ثيَستةكةوة( )Intradermal = I.D.و
رِيَاةى ٠/١ى ميلىليؤ لـة ديةجينةكـةى ىلَ بـدةن .ئةنـةر ديةجينةكـة جـوان لـيَ
بدرىَ ،لة ـويَنى ليَـدانى ديةجينةكـة لةسـةر ثيَسـتدا ،بازنةيـةكى هـةلنتؤثيوو بـة
ئةستوورايى  ٥تا  ١٠ميلىميؤ بة ئةندازةى نيسكيَ دروست دةبىَ .ئةنـةر لـةنيَو
دةرزيي يان سؤرِةنطةكةدا هةوا هةبىَ ،ويَنى ليَدانى ديةجينةكة لة ثيَستدا ثان و
دةوروبةرةكــةى بــؤر و خــالَ و بةلنــةكاوى دةب ـىَ .ئةنــةر هــيض جــؤرة هةلنمســان و
ئةستوورايىيةكى لة يَوةى نيس لة ويَنى ليَـدانى ديةجينةكـة لةسـةر ثيَسـتدا
ثيَ نەهات و نةبيندرا ،هؤكارةكةى ئةوةية كة بة جيَطاى نيَو ثيَست ،دةرزييةكـة
لــة ييَــر ثيَســت( )Subcutaneousدراوة .لــة حالنةتــةدا دةبــىَ ديةجينةكــة لــة
ويَنيَكىتردا دووثـات بكةنـةوة .بـة دواى ليَـدانى هـةر ديةجينيَـ دا ،بازنةيـة بـة
ئةستوورايى  ٥سـةنتىمـيؤ لـة دةوروبـةرى ئـةو ـويَنةى كـة ديةجينةكـة لةسـةر
ثيَستدا دراوة ،بة ماييكيَ كة بة ئاسانى ثا نةبيَتةوة بازنةيةكى بةدةورا بكيَشـد
و لة كـاتيَكيبدا كـة ديةجينـةكانتان بـة ثيَـى ثيتـةكانى ئـةلف و بـيَ لـيَ نـةداون،
ويَنى ليَدانى هةر ديةجينيَ بة نيشانةية ديارى بكةن .بة نةخؤ ةكة بلنيَد تاكوو
كؤتايى كارةكة و دواي ئاكا ئةو نيشانانة ثا نةكاتةوة.
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 )٤بة دواى  ٢٤تا  ٤٨كات يميَر كة لة ليَدانى ديةجينةكان لـة ثيَسـت تـيَثـةرِى،
ئةستووريى رِةقايى و سوورةوةبوو يان هةلنتؤثيوواويىيةكةيان بة ميلىميؤ لة هـةر
دوو رِاستاى ويَنى ليَدانى ديةجينةكة لةسةر ثيَسـتدا ئةنـدازةو نيَـوجنىيـةكانيان
ياددا ت بكةن.
هيَنديَ جار سووربوونةوةى تاقيكاريى ثيَستىيةكة لةو كةسانةدا كـة رِةش ثيَسـ
بـــة جـــوانى نابينـــدرىَ .لـــة جـــؤرة حالنةتانـــةدا تـــةنيا ئةســـتووريى رِةقـــايى يـ ـان
هةلنتؤثيووييةكة ئةندازة بطرن و رِاثؤرِتةكةى بدةنةوة.
 )٥ئةنةر بة دواى  ٢٤كات يميَردا ئةستووريى رِةقايى و سوورهةلنطةرِاويي ـويَنى
ليَدانى ديةجينيَ لة تراويييةكى ما ناوةندىدا ،لة  ٥ميلىميؤ كـةمؤ بـوو ،ئـةوة
نيَطةتيظة و نِاوةيةكى تراوتر هةر لةو ديةجينةى ىلَ بدةن .تاقميَ لة دوكتورةكان
وايــان ثــىَ با ــؤة كــة نــِاوة تراوةكــانى ديةجينةكــة دواى  ٤٨كــات يميَــر ىلَ
بدريَنةوة.
ئةو ديةجينانةى كة لة تاقيكارى ية ثيَستى يةكانى تيؤبيَركؤلينى رِيَكالَدا كةلنكيان ىلَ
وةردةنرن:
ئةو ديةجينانةى كة بؤ هةلنسةنطاندنى ضاالكى يا كارى سيسـتمى بـةرنريى خانـةيى
كةلنكيان ىلَ وةردةنرن ،بةو خةستايىيةى كة مةسرةف دةبد ،لـة خـوارةوة دةيبيـند.
ئةمرِؤكة ئة ديةجينانة ،لة اليةن زؤربةى كؤمثانيا نيَونةتةوةيىيةكانى دروست كردنى
ماددة كيميايىيةكانةوة دةفرؤ ريَد.
 )١ديةجينــى كانديــديا ئالنبيكــانس كــة ديَرمــاتؤفيتؤنى ""Oى ثــىَ دةلنــيَد ،بــة
تراوةكانى  ١:١٠يان  ١:١٠٠ىلَ دةدريَ.
 )٢ديةجينى كؤكسـيديؤئيديد :ئـة ديةجينانـة بـة تراوةكـانى  ١:١٠و ١:١٠٠
كةلنكيان ىلَ وةردةنِىَ.
 )٣ديةجينى ثا وتراوى تيؤبيَركؤل (:)PPD
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دةكرىَ ئة ديةجينانة لة دامةزراوةى "حصار " يان ناوةندة تةندروسـتىيـةكاندا
وةدةســتى بيَــند .ئــة ديةجينــة بــة رِيَــاةكانى  ٥و  ٢٥٠يةكــةى نيَونةتــةوةيى
تيؤبيَركؤل ىلَ دةدريَ.
 )٤ديةجينى سؤيَثتؤكؤ :
ديةجينى سؤيَثتؤكيناز ــ سؤيَثتؤدؤرِناز()SK/SDى ميكرِؤبةكة بـة رِادةى
و  40U/10Uىلَ دةدرىَ .ئة ديةجينة لـة تاقيطـة ثشيشـكىيـةكاندا بـؤ ئةنـدازةنرتنى
4U/1U

ضاالكى فيوينؤليتي ()Fibrinolytic activityيب كةلنكى ليَ وةردةنـِىَ .كاتيَـ ئـة
ديةجينــة بــؤ تاقيكــاريى ثيَســتى تــراو بكريَتــةوة ،توانــايى فيوينؤليتيكةكــةى بــؤ
ضاوثؤ دةبىَ .ديارة هيَنديَ لة تاقيطةكان بة دواى تراوكرنةوةى ئـة ديةجينـةدا،
بــؤ مــاوةى دوو رِؤيان بــةر لــة ليَــدانى لــةنيَو ســةالجةدا هــةلنى دةنــرن تــاكوو توانــايى
فيوينؤليتيكةكةى دابةزىَ و كة بيَتةوة .ئةمرِؤكة نـِاوةى تـةزريقى سـؤيَثتؤكينازى
ميكرِؤبى سؤيَثتؤكؤكى بيَتاى هيَمؤليتيـ  ،نرووثـى Cى النسـويلند لـة اليـةن كؤمثانيـا
دةرمـــانىيـــةكانى وة  Estreptoquinasa ،و  Streptaseبـــة نـــاوة تيجـــارةتىيـــة
جؤراوجؤرةكانةوة بؤ دةرمـانى جةلنتـةى(انواركتوس) كتـوثرِى دلَ و نةخؤ ـىيـةكانى
ديكــة ،دةفرِؤ ــرىَ .دةكــرىَ لــة دةرمانانــةش بــة دواى تراوكرنــةوةدا بــؤ تاقيكــاريى
تيؤبيَركؤلينى ثيَستى رِيَكالَ كةلنكى ىلَ وةرنِىَ.
 )٥ديةجينى تريكؤفيتؤن( .)Trichophyton/dermatophytonبة تـراوى َ ١:٣٠ىل
بدرىَ.
 )٦ديةجينــى ئاســثيَرييلؤس( )Aspergillusبــة ــيَوةى ديةجينــة ئاويَتــةكانى
( )Mixedئاسثيَرييلؤس كةلنكى ىلَ وةردةنِىَ.
 )٧ديةجينى ظايرؤسى ملةخرِة:
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ئة ديةجينة بريتىية لـة ظايرؤسـى كـويراوى ملـةخرِة كـة لـة هـةر ميلـىليؤيَـ دا،
20CFU177ى زةرِرِاتــى ظايرؤســةكةى لةنةلن ـة .ئــةو كةســانةى كــة بــة هيَلكــة و جيــوة
ئاليَريىيان هةية ،نابىَ بة ديةجينة تاقى بكريَنةوة .ئةو كةسانةى كة لة مـاوةى ٢٤
كات يميَردا بة ديةجينة ،كاردانةوةى ثيَستى بة يَوةى رِةقايىية بـة ئةسـتوورايى
النــي كــة  ١٥ميلــىمــيؤ لــيَيــان وةدةركــةوىَ ،بــة ثــؤزيَتي دةيميَــردرىَ .لــة
تويَاينةوةية دا هاتووة ئةو كةسانةى كة توو ى نةخؤ يى ملةخرِة بوونة لـة بـةراورد
لةنــةلَ ئــةو كةســانةى كــة ظاكســةنى ئــة نةخؤ ــىيــةيان كوتــاوة ،كاردانــةوةى
ثيَستىيةكةيان توندترة.
 )٨ديةجينى :Staphage lysate
ئة ديةجينـةيان لـة ـي كردنـةوةى ضـاندنى بـةكؤى سـتافيلوكؤكى تـة يىيـةوة
وةدةســت هيَنــاوةو بــة تــراوى  ١:٥ىلَ دةدرىَ .لــة تويَاينةوةيــة دا ،نشيكــةى ٧١
لةسةدى مرؤظة ساغةكان بة ديةجينة ،لة ماوةى  ٢٤تا  ٣٦كات يميَـردا كاردانـةوة
نيشان دةدةن.
 )٩ديةجينى تؤكسؤئيدى دةردةكؤثان:
ئة ديةجينة بريتـىيـة لـة ظاكسـةنى دةردةكؤثـانى بـة بـىَ جيَلـى ئـةلنمينيؤ  ،بـة
خةستايى 10Lf/ml178ة .دةكرىَ لة خةسـتايىيـة جؤراوجؤرةكـانى ئـة ظاكسـةنة بـؤ
تاقيكاريى ثيَستى كةلنكى ليَ وةرنِىَ ،بة ثيَشنيار كراوة زيـاتر لـة خةسـتايى
 Lf/mlكةلن وةرنِىَ.

1.5

 )١٠ديةجينى تؤكسؤئيدى خرووزة :
خةستى 30 Lf/mlى تؤكسؤئيدى وةناقى بـة بـىَ جيَلـى ئـةلنمينيؤ  ،بـؤ تاقيكـاريى
ثيَســتى كــةلنكى ىلَ وةردةنــِىَ .دةكــرىَ لــة دامــةزراوةى س ـِِؤ و ظاكس ـةن ســازى
"حصار "ى رِازى نِاوةى تؤكسؤئيدى دةردةكؤثان و وةناخ بستيَند.

CFU = Colony forming unit : 177
Lf = Limit of flocculation : 178
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 )١١ديةجينى فيتؤهيَمانلؤتين (:)PHA179
ئــة ديةجينــة ميتــؤييَد()Mitogenيكــة و لــة ســةرةتادا بــة رِيَــاةى يــة تــا دوو
مايكرِؤنرا ىلَ دةدرىَ .دواية لةو كةسانةدا كة دةبيَتـة نيَطـةتي  ،بـة  ١٠مـايكرِؤنرا
دووثات بكريَتةوة و دواى  ٢٤كات يميَر ئاكامةكة هةلنسةنطيَند.
 )١٢ديةجينى دى نيؤِؤكلؤرِؤبةنشيَد(:)DNCB
ئة ماددة كيميـايىيـة لـة تراوةكـانى  ١٠ميلـىنـرا  ١٥٠ ،٢٥٠ ،٥٠٠ ،و ٥٠
مايكرِؤنرا لة ميلىليؤى ئةستؤندا بةكار دةبرىَ .دةبىَ لة سـةرةتادا نةخؤ ـةكة بـة
خةستاييةكى زؤرى ئة ماددة كيميايىية هةستيار بكرىَ و دواية بة خةسـتىيـة تـراوة
لةبارةكانى ديكة ،ثلةى هةستياريى نةخؤ ةكة بة ماددة كيميايىية ئةندازة بطرن.
 )١٣نِاوةى كؤنؤِؤلنى نيَطةتي :
ئــة نِاوةيــة بريتــىيــة لــة بــافيَرى نليســِينى ئيســؤيب كــة لةنــةلَ تاقيكـارييــة
ثيَستىيةكانى تيؤبيَركؤلينى رِيَكالَ وة كؤنؤِؤلنيَكى نيَطةتي لة ثيَست دةدرىَ.
لة سا نةى دوايىدا كؤمثانيايىيةكى دةرمانى ،كةرةسـةيةكى دروسـت كـرد كـة ٧
ديةج ـ و كــؤنؤِؤلنيَكى نيَطــةتيظى بــة جاريَ ـ دةكــردة ثيَســتى لة ــةوة .ئ ـة كيتــة
تيجــارةتىيــة Multitest-CMI testى ن ـاوة .لــة كيتــةدا جيــاواز لــة ديةجينــةكانى
سةرةوة لة ديةجينى Proteus mirabilisيب كةلن وةرنِاوة.
تىَبينىيةك:
زؤربةى ئة ديةجينانةى كة بؤ تاقيكاريى ثيَستى كـةلنكيان ىلَ وةردةنـِىَ جيـاواز
لة  DNCBتاكوو ماوةى سالنيَ بة يَوةى نِاوةيةكى خةست بةو مةرجـةى ئـالوودة
نةبد ،لة سةالجةدا دةميَننةوة .توانايى( )Potencyنـِاوةى ديةجينيَـ كـة لـة اليـةن
كؤمثانيا جؤراوجؤرةكانةوة ساز دةكريَد و تةنانةت كـة لـة رِوانطـةى يمـارةى سـرِيالنى

PHA = Phytohemagglutinin : 179
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دروســتكةرةكةيانــةوة( )LOT.no.يــةكيَ ن ـ  ،وىَ دةض ـىَ يةكســان نــةبد .كــةوابوو
وابا ؤة ئةو وو ة نويَية ديةجينةى كة دةيكرِن لةسـةر ثيَسـتى ئـةو كةسـةدا كـة
ثيَى هةستيارة بة خةستايى جؤراوجؤر تـاقى بكريَتـةوةو كـةمؤيد خةسـتايىيـة كـة
كاردانةوةى ثؤزيَتي ثيَ ديَنىَ ،ديارى بكرىَ .نِاوة ديةجينة زؤر تراوةكان ،بة هؤى
نووسةكى يان بـة دةوروبـةرى وو ـةكةوة ،دواى ماوةيـة لـة توانـايىيةكـةيان كـة
دةكاتةوة .با ؤة بة بافيَرة تراوكةرةكةوة ،رِيَاةية نليسـ وة مـاددةى ثـاريَشةر
ثيَوةى زياد بكةن.
زؤر جار ئة ديةجينانة رِيَاةية فيَنؤل يان جيوة()Thimerosalيان لةنةلنـة تـاكوو
ثيَشــطِى لــة ئــالوودة بوونيــان بكــا .لــة هيَنــديَ حالنــةتدا بينــدراوة ك ـة تاقميَـ لــة
مرؤظةكان بة نيسبةت ئة ماددانةوة هةستيارن.

تاقيكاريى تةواوكةرى داى نيرتِؤكلؤرِؤبةنزيَنى ثيَستى
2,4-Dinitrochlorobenzene(DNCB) Sensitization test

بؤ ئةجنا دانى ئة تاقيكاريية ثيَستىية لة هيَنديَ لـة و تـةكاندا ،نرتنـى مؤلنـةت
نامة لة ناوةنـدة تةندروسـتىيـةكانى ثيَويسـتة ،ضـونكة  DNCBيةكـة  ،دةتـوانىَ لـة
خانةكاندا بـازدان( )Mutagenicثيَـ بيَنـىَ و دووهـة  ،نيَكـرِؤز ثيَـ ديَنـىَ .لـة كـاتى
ئةجنا دانى ئة تاقيكارييةدا دةبـىَ دةسـتةوانةى تايبـةتى لةدةسـت بكـةن ،ضـونكة
وىَ دةضىَ بة نيسبةت ئة ماددةوة ئاليَرييتان بىَ .ثيَوةندى داى نيؤِؤكلؤرِؤبةنشيَد لـة
ثيَســتى ئــةو كةســانةى كــة سيســتمى بــةرنرييةكــةيان سرو ــتىيــة ،وىَ دةضــىَ
زياننةليَكى توندى رِووكارى ثيَ بيَنىَ .كةوابوو ئةو تاقيكاريية ثيَستىيـةى سـةرةوة
تــةنيا بــؤ ئــةو كةســانةى ئــةجنا بــدةن كــة بــة ئيَوتمــالنى زؤر بــة هــؤى ناتــةواوى
بةرنرييةوة توو ى نةخؤ ىية بوون و لةبةرامبةر خةستى مـا ناوةنـدى ئـةو رِيـشة
ديةجينة ناوبراوانةوة تاقيكاريى ثيَستىيةكـةيان نيَطـةتي بـىَ .ثيَشـنيار دةكـرىَ بـؤ
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هةســتياركردنى ئــةو نةخؤ ــانةى كــة سيســتمى بــةرنرييةكــةيان بــة تــةواوى لــةكار
نةكةوتووة ،وة ئةو نةخؤ انةى كة لة قؤنـاغى يةكـةمى ـيَرثةجنة مةترسـيدارةكان
دان ،سةرةتا بة خةستىيةكى كةمؤى DNCBوة مرؤظةكة هةستيار بكةنةوة.
ضؤنيةتى ئةجنامدانى تاقيكارى ثيَستى (:)DNCB
قؤناغى يةكةم ،هةستياركردنى نةخؤشةكة:
 :١ســةرةتا بــؤ هةســتياركردنى نةخؤ ــةكة ،خةســتاييةكى ثيَويســت لــة نــِاوةى
 DNCBئامــادة بكــةن .خةســتى ئــة نِاوةيــة يةكســان ب ـىَ لةنــةلَ  ١٠ميلــىنــرا
 DNCBلــة ميلــىليؤيَ ـ ئةســتؤندا .دةب ـىَ ئــة نِاوةيــة بــة دوور لــة تيش ـ و لــة
سةالجةدا هةلنطِىَ .دةكرىَ بؤ ئة كارة لة وو ة تاريكةكانيب كة نل وةرنـِن يـان
ئةوة كة وو ة رِوونةكة لة قاقةزيَكى ئةلنمينيؤمةوة بثيَاد .دةبىَ ئة نِاوةيـة هـةر
دوو حةوتوو جاريَ بيطؤرِن.
 :٢بة ى نيَوةرِاستى باس بة ئةلكؤل خاويَد بكةنةوةو بة لؤثيَكى ميكـرِؤب ناسـى
يان هةلنقةيةكى كانشايى رِادةى ٠/٢ى ميلىليؤ لة نِاوةى  10 mg/ml DNCBبكةنة
ئةو ويَنةى كة لة ثيَبدا خاويَنتان كردؤتةوةو بة ئةندازةى بازنةية بـة ئةسـتووريى
 ٢تـا  ٣سـةنتىمـيؤ ثــانى بكةنـةوة .دواى و ـ بوونــةوة نـِاوةى  DNCBلةســةر
ثيَستدا( بة فوو ليَ كـردن يـان ليَـي نـةرِيَد بـؤ خـؤى و ـ بيَتـةوة) ،سـةرةكةى بـة
ثيَاةريَكى بريد ثيَاان داثؤ د.
 :٣نةخؤ ةكة رِيَنويَنى بكةن دواى  ١٤رِؤيى ديكة بطةرِيَتـةوةو لـة هـةمان كـاتدا
دواى  ٢٤كــات يميَــر ثيَاــةرةكة بكةنــةوة .هــةروةها ئةنــةر دواى رِؤيى دةيــة تــا
ضواردةية ئةو ويَنةى كة DNCBيةكـةتان تـىَ هةلنسـووة ،سـوور ببـؤوة ،سـةردانى
دوكتورةكةتان بكةنةوة .وىَ دةضىَ ئة سووربوونةوةية هاوكـات يـان بـىَ هةلنمسـان و
ئةستووربوون( )Indurationيان بلؤخ بىَ.
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قؤناغى دووهةم ،رِووبةرِووبوونةوة لةطةلَ نةخؤشةكة (:)Challenge
 :٤لة رِؤيى ضواردةية دا لة نةخؤ ةكة ثرسيار بكةن ئايا لة ويَنى تىَ هةلنسوونى
نــِاوةى DNCBيةكــة لةســةر ثيَســتةكةىدا هــيض جــؤرة ســووربوونةوةية ســةرى
هةلنداوة يان ناْ ؟ دواية بـؤ خؤتـان بيثشـكند و هـةر جـؤرة سـووربوونةوةية رِاثـؤرِت
بدةنةوة .وىَ دةضىَ لة ماوةيةدا نةخؤ ةكة بة نيسبةت ماددةى كيميايى DNCBوة
هةســتيار بــووبىَ .دوايــة بــة يــةكيَ لــة تراوةكــانى  ٢٥٠ ،١٥٠ ،٥٠يــان ٥٠٠
مايكرِؤنرامى ) DNCB(µgلة ميلىليؤيَ ئةستؤندا ،نةخؤ ـةكة بثشـكند .ئةنـةر لـة
ثشكنينةكةدا ،سووربوونةوةيةكى زؤرتان بةرضاو كةوت ،تـةنيا لـة تراوتـريد نـِاوةى
 DNCBبــؤ تاقيكــاريى ضــاليَناةكة كــةلن وةرنــرن .بــؤ ئــة كــارة ثيَشــةوةى باســكى
دةستى نةخؤ ةكة كة بىَ مووة بة ئةلكؤل خاويَد بكةنةوةو رِيَـاةى ٠/٢ى ميلـىلـيؤ
لة نِاوةى تراوةبووى  DNCBبة لؤثيَكى ميكرِؤب ناسى هةلنطرن و لة ـويَنى خـاويَد
كراوةكةى هةلنسوون بة يَوةية كة بازنةية بة ئةندازةى  ٢تا  ٣سةنتىمـيؤى ثـىَ
ساز بكةن .دةسـتى نةخؤ ـةكة لةبـةر هـةودا رِانـرن تـاكوو و ـ بيَتـةوةو دوايـة بـة
ثيَاةريَكى بريد ثيَاان سةرةكةى ثـىَ داثؤ ـد .هةلنبـااردنى تـراوى نـِاوةى
بؤ تاقيكـاريى ضـاليَناى ثيَسـتى ،لةنـةلَ بـارودؤخى سيسـتمى بـةرنريى نةخؤ ـةكةدا
DNCB

تةواو ثيَاةوانةن .هةر ضةند سيستمى بةرنريى نةخؤ ـةكة سـاغتـر بـىَ ،لـة نـِاوةى
تراوترى  DNCBكةلن وةردةنِىَ.
 :٥لة كاتى نوجناندا ،ويَنى تىَ هةلنسوونى  DNCBلةسةر دةستدا لة رِؤيةكانى
دووهة  ،ضوارة و ة ة دا بثشكند و بة يَوةى خوارةوة رِاثؤرِتةكة بدةنةوة.
سيور لة كاتيَ دا كة هيض جؤرة كاردانةوةية نةبيندرىَ.
 ١+لة كات َي دا تةنيا سووربوونةوة( )Erythemaببيندرىَ.
 ٢+لة كات َي دا سووربوونةوةكة رِةقايى يان هةلنتؤثيووى لةنةلَدا ببيندرىَ.
 ٣+لة كاتيَ دا سووربوونةوةكة رِةقايى يان هةلنتؤثيووىو بلؤقى لةنةلَدا ببيندرىَ.
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 ٤+لــة كاتيَــ دا بلــؤقيَكى نــةورة( )Bullaeيــان بــىَ بــريد( )Ulcerationلةنــةلَ
سووربوونةوةكةدا ببيندرىَ.
ئةنةر لة تةواوى رِؤية باس كراوةكاندا نةتواند نةخؤ ةكة ببيـند ،دةبـىَ لـة رِؤيى
ضوارة دا ـويَنى تـىَ هةلنسـوونى DNCBيةكـة هةلنسـةنطيَند و رِاثؤرِتةكـة بدةنـةوة.
ثيَويست بة وةبِهيَنانةوةية كة كاتى خويَندنةوةى وة مى ئة تاقيكاريية ثيَستىيـة
لةنـــةلَ تاقيكـــاريى تيؤبيَركؤلينةكـــةدا ،كـــة لـــة مـــاوةى  ٢٤تـــا  ٤٨كـــات يميَـــر
دةخويَندريَتةوة ،جياوازة.
 :٦لة حالنيَ دا ئةنةر ضوار رِؤي دواى تىَهةلنسوونى DNCBيةكة لةسةر ثيَستى ئـةو
كةسةى كة ثيَشـؤ هةسـتيار كـراوة ،ئاكامةكـةى نيَطـةتي بـوو ،بـؤ دوايـ ئاكـا َىل
وةرنرتد لـة سيسـتمى بـةرنريى خانـةى نةخؤ ـةكة ،دوو حـةوتوو رِاوةسـ و دوايـة
جــاريَكى ديكــة بــة خةســتىيــةكى زيــاترى نــِاوةى  DNCBوة دةســتوورة بــاس
كراوةكة ،ضاليَناى بكةنةوةو تاقيكاريىيةكة وة بةندى  ٥خبويَنةةوة.

ئالَؤزكارييةكانى تاقيكاريية ثيَستىيةكانى رِيَكالَ:
هةنديَ جار لة نةخؤ ة هةسـتياربووةكاندا ،كاردانةوةنـةليَكى تونـدى ـويَنطةيى
لة ـويَنى ليَـدانى ديةجي نةكـةدا دروسـت دةبـىَ .ئـة كاردانةوانـة بـريت لـة ،ئـازار،
سووربوونةوةو رِةخ بوونى ويَنى ليَدانةكـة كـة زؤر جـار دةبيَتـة بلـؤخ و نيَكـرِؤز .لـة
هيَنديَ حالنةتيبدا جيَطاى ليَدانى ديةجينةكة بة يَوةى سووتكة يـان ثةلنةثةلنـة يـان
هةر دووكيان دةميَنيَتةوة .هةروةها زؤر جار ئـة كاردانةوانـة نةورةبوونـةوةى رِييَنـة
لةنواوييةكانى ييَر بالنى لةنةلَ داية .لة هيَنديَ حالنةتى دةنمةنيبدا ئالنؤزكارييةكانى
سيستميكى وة ياو و ضوونةسةرى ليَدانى دلَ( )Tachycardiaوىَ دةضـىَ ئا ـكرا بـ َ
ى
كــة دةســت بــةجىَ دةبـىَ ســةردانى دوكتــور بكةنـةوة .كــةوابوو ئةنــةرى ثيَـ هــاتنى
ئالنؤزكـارييــةكانى تاقيكــارى رِيَكــالنى ثيَســتى دةبـىَ ثيَشــؤ بــة نةخؤ ــةكة نــوترابىَ.
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دةكرىَ ئالنؤزكاريية توندة ويَنطةييةكان بة بةكاربردنى نِاوة تراوةكـانى ديةجـ ،
بؤ ئةو كةسانةى كة ثيَشينةى كاردانةوة توندة ئاليَريييةكانيان هةية ،كة بكةنـةوة.
ئةنــةر تاقيكــاريى ثيَســتى لةنــةلَ نــِاوةى ديةجين ـة تراوةكــةدا نيَطــةتي بــوو ،بــة
نِاوةيـةكى خةســتتــرى ديةجينةكــة ،تاقيكــارييـة ثيَســتىيةكــة دووثــات بكةنــةوة.
ثةرضةكردارة توندة ويَنطةيي يان نشتىيةكان بة ليَـدانى دةسـت بـةجيَى ئاديَرنـالن
( )١:١٠٠٠بة رِادةى  ٠/٣تا ٠/٥ى ميلىليؤ بـة ـيَوةى ييَـر ثيَسـتى يـان دةرزى
ئــــــــــــةنتى هيســــــــــــتامينيكى وة كليَماســــــــــــت ( )Clemastineيــــــــــــان
كلؤرِفيَنِام ( )Chlorpheniramineو دةرزى هايدرؤكؤرتيشؤن( )Hydrocortisoneلـة
ماسؤلنكة يان رِةطدا كؤنؤِؤلَ و دةرمان بكةن .لة كاتى ثيَويستىدا ،سِِؤمى قةندى ـــ
منـةكى( )Dextrose and normal saline fluidبـؤ هةلنواسـد و تـةويمى خويَنةكة ـى
كؤنؤِؤلَ بكةن.
ض كاتيَك ضاالكى سيستمى بةرطريى لة نةخؤشيَك دا تووشيى ناتةواوى دةبىَ؟
كاتيَ لة نةخؤ ـيَكى ثـيَنةيشـتوودا ،ضـاالكى سيسـتمى بـةرنريى خانـةيىيةكـةى
دابةزىَ يان زةربةيـةكى زؤرى ويَ كـةوتووة كـة يـةكيَ لـة نيشـانانةى خـوارةوةى ىلَ
دةركةون:
 :١لة حالنيَ دا نةخؤ ةكة بة كةمؤ لة سىَ جؤر لة ةش ديةجينيَ كة تاقيكـاريى
ثيَستى ثىَ ئـةجنا داون ،بـة خةسـتىيـةكى مـا ناوةنـدى و زؤرةوة ،كاردانةوةيـةكى
كةمؤ لة  ٥ميلىليؤ نيشان بدا.
 :٢لة حالنيَ دا كـؤى ئةسـتوورايى هـةلنتؤثيووى و رِةقـى كاردانـةوة ثيَسـتىيـةكانى
ةش ديةجينيَ كة تةزريق كراوة ،بة دواى  ٤٨كات يميَردا ،كةمؤ لة  ١٠ميلىمـيؤ
بىَ.
 :٣كاتيَ كة نةخؤ ةكة بة ديةجينى  DNCBحةساسيةتى نةبىَ.
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ليَكدانةوة و شرِؤظةكردنى ئاكامى تاقيكاريية تيؤبيَركؤلينة ثيَستىيةكانى رِيَكالَ:
ئةنــةر زيــاتر لــة  ٤٨كــات يميَــر بــة دواى ليَــدانى ديةجينيَــ لــةنيَو ثيَســتدا
بةرجةستةيى و رِةقىيـة بـة ئةنـدازةى  ٥ميلـىمـيؤ يـان زيـاتر ثيَـ بيَنـىَ ،ئاكـامى
تاقيكاريى ثيَستى ئةو ديةجينة ثؤزيَتيظة و نيشاندةرى ئةوةية كة سيسـتمى بـةرنريى
خانةيى مرؤظةكة ئيَستاش بة نيسبةت ئةو ديجينةوة بىَ كة و كورِيية.
رِاثؤرِتى تاقيكاريية رِيَكالنة ثيَستى يةكان بة يَوةى خوارةوةية:
 سووربوونةوةى كةمؤ لة  ١٠ميلىميؤ يان رِةقايى  ١تا  ٥ميلىميؤ ١+ رِةقايى  ٦تا  ١٠ميلىميؤ ٢+-

رِةقايى  ١١تا  ٢٠ميلىميؤ ٣+
رِةقايى سةرووى  ٢٠ميلىميؤ ٤+

تاقيكاريية تيؤبيَركؤلينة ثيَستىيةكانى رِيَكالنى مرؤظـةكان لـة تةمـةنى ثيَـن سـالنى
بــة الوة بــة نيســبةت ديةجينــةكانى ســؤيَثتؤكيناز ــــ ســؤيَثتؤدؤرِناز( )SK-SDو
كانديدا(تريكؤفيتؤنى ")"Oوة ،بة يَوةيةكى سرو تى نشيـ بـة  ٦٥تـا  ٧٥لةسـةدا
ثؤزيَتيظة .نشي بة سةدا سـةدى مرؤظـة ثـيَنةيشـتووةكان بـة نيسـبةت دوو ديةجينـى
كانديدا و تؤكسؤئيدى دةردةكؤثانةوة دةبنة ثؤزيَتي .
لة اليةكى ديكةوة ،تاقيكاريية تيؤبيَركؤلينة ثيَستىيةكانى رِيَكالَ لـة منـدا نى ييَـر
ثيَــن ســالَ و مرؤظــة بــة تةمةنــةكانى ســةرووى  ٦٥ســالَ و هــةروةها لــة تاقميَ ـ لــة
نةخؤ ةكاندا بة تايبةت نةخؤ ييـةكانى كؤئةنـدامى لـةنواويى وة  ،هوضـك زيـاتر
دةبنة نيَطةتي  .بڕوان خشتةى يمارة  ٢ــ  ،١٧کە ثيَرستى ئـةو نةخؤ ـىيانـةى
كة تاقيكاريية رِيَكالنة ثيَستىيةكةيان كة يان نێگەتیڤە.
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طؤوطرفتتت و ضوارض تيَوةى هةلَستتةنطاندنى ئاكتتامى تاقيكتتارييتتةكى تيؤبيَركتتؤلينى
ثيَستى ِريَكالَ:
وىَ دةضىَ ئةو هؤكارانةى خوارةوة لة هةلنسةنطاندن و ليَ دانةوةى تاقيكـارييـةكى
تيؤبيَركؤلينى ثيَستى رِيَكالَدا دةستيان هةبىَ:
 )١زؤر جار وىَ دةضىَ نةخؤ ةكة بة نيسبةت ديةجينيَكةوة لة مـاوةى  ٤تـا ١٢
كات يميَردا كاردانةوةيةكى توند و فةورى ئارِتؤس نيشان بدات كة تـاكوو  ٤٨كـات
يميَـــريب رِادةيـــةكى بـــة ثـــؤزيَتيظى مبيَنيَتـــةوة .هـــةروةها زؤر جـــار وىَ دةضــىَ
كاردانةوةيةكى ثيَستى ئارِتؤس لةنةلَ كاردانةوةيةكى تيؤبيَركؤل دا تيَ نِيَد يان
ثيَشطِى لة كاردانةوةيةكى تيؤبيَركؤل بكات .لـةوةها حالنـةتيَ دا دةسـت نيشـان
كردنى يةكجارةكى ئاكامى تاقيكاريى تيؤبيَركؤلينى ثيَستى زؤر ديوار و هةندىَ جـار
نامومكينة .با ؤيد رِيَطاى دةسـت نيشـان كـردن ،هـةلنطرتنى منوونـة( )Biopsyلـة
ويَنى كاردانةوةى ثيَستىيةكة و ناردنى بؤ تاقيطةى ثةتاناسىيـة .ئةنـةر ئاكـامى
تاقيكارييةكة ،خرِبوونةوةى خانة تا ناوكىيةكان( )Mononuclear cellsبىَ ،لـة
حالنةتــةدا كاردانــةوةى ثيَســتىيةكــة بــة نيســبةت ئــةو ديةجينــةوة لــة جــؤرى
تيؤبيَركؤلينة.
 )٢زؤر جار وىَ دةضىَ كاردانةوةيةكى فـةورى جـؤرى يـة بـة ديى ديةجينيَـ لـة
ماوةى  ٢٠خولة دا ،دةركةوىَ .ئةنةرى ئةوة هةية كة ئة ديةجينة ،ببيَتـة هـؤى
وةدةرنــــانى ديةجينــــة ليَدراوةكــــة لــــة ييَــــر ثيَســــتدا و ئاكــــامى تاقيكــــاريى
تيؤبيَركؤلينةكة ،نيَطةتيظيَكى نارِاسـت بـىَ .لـةوةها حالنـةتيَ دا دةبـىَ دواى  ٢٠تـا
 ٣٠خولة سةرلةنوىَ ،ئةو ديةجينة هةر لةو ويَنة بدريَتةوة .كاردانةوةى فةورى
زياتر لة نةخؤ ة تووشبووةكان بة ضلنكى HIVدا ،دةبيندرىَ.
 )٣هيَنديَ جار وىَ دةضىَ ثيَـدانى دةرمانـةكانى ديى مـةي يـا ئيمؤنؤساثرسـيو،
تاقيكارييةكى ثؤزيَتيظى ثيَستى بة يَوةيةكى نارِاست بكاتة نيَطةتي .
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 )٤بــوونى هيَنــديَ نةخؤ ــىيــة ثيَســتىيــةكانى وة  ،ديَرماتايتســى ئاتؤثيـ  ،بــة
تايبةتى ئةنةر ديةجينةكة لة ثةنا نةخؤ ـىيـة ثيَسـتىيةكـةدا لـيَبـدرىَ ،ئةنـةرى
هةلنسةنطاندنى ئاكامى تاقيكاريية ثيَستىيةكة ديوار بكا.
 )٥ئةنــةر ضــةند جــار ديةجينيَ ـ لــة كةس ـيَ بــدرىَ ،وىَ دةض ـىَ كاردانةوةي ـةكى
تيؤبيَركؤلينى نيَطةتي بكاتة ثؤزيَتي يان كاردانةوةى ئارِتؤسى فةورى ثيَ بيَنىَ.
لــة اليــةكى ديكــةوة وىَ دةضــىَ لــةوةها حالنــةتيَ دا ،كــاتى ثيَــ هــاتنى دوايــ
كاردانةوةيةكى تاقيكارى تيؤبيَركؤلينى ثيَستى لة  ٤٨كات يميَـرةوة بـؤ  ٢٤كـات
يميَر دابةزىَ .كةوابوو ئةنةر تةنيا بة دواى  ٤٨كات يميَردا تاقيكاريى ثيَستىيةكـة
خبويَننــةوةو هــةلنى ســةنطيَند ،وىَ دةضـىَ ئاكــامى كاردانةوةكــة ،كــةمؤ لـة رِادةى
سرو تى يان نيَطةتيظى نارِاست بىَ.
 )٦زؤر جاريب وىَ دةضىَ بة هؤى ئةو هة نةى لة اليةن تاقيطاوة دةكـريَد ،ببيَتـة
نيَطةتي بوونى نارِاستى تاقيكاريى ثيَستىيةكة .بـؤ ويَنـة ،ليَـدانى ديةجينةكـة لـة
ييَر ثيَست يان قوولنؤ لة رِادةى سرو ـتى ،بـوونى هـةوا لـة سـؤرِةنطةكةدا ،ليَـدانى
ناتــةواو و كــةمى ديةجينةكــة يــان كــؤن بــوونى و نــةبوونى ئــةزموونى تــةواو لــة
خويَندنةوةو هةلنسةنطاندنى تاقيكاريى ثيَستىيةكةدا.
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ــ ب ــ
تاقيكاريية فةورييةكانى ثيَستى:
)(Immediated Type skin Tests

تاقيكــارييــة فــةورييــةكانى ثيَســتى لــة بةرامبــةر تاقيكــارييــة تيؤبيَركؤلينــة
ثيَســـتىيـــةكان( )DTHدان .ئةوثـــةرِى كاردانـــةوةى تاقيكـــارييـــة تيؤبيَركؤلينـــة
ثيَستىيةكانى كالسي بة دواى  ٢٤كات يميَر و زؤربةيان لة رِؤيى دووهة و سـيَهةمى
دواى ليَــدانى ديةجينةكــة بــة مرؤظــة هةســتيارةكةوة ســةرهةلَ دةدا ،لــة حالنيَ ـ دا لــة
تاقيكاريية فةورييةكانى ثيَستىدا ئة كاتة لة رِؤييَ كةمؤة .دةكرىَ بة ثيَـى كـات،
تاقيكاريية فةروييةكانى ثيَستى دابةش ب كةينة سةر دوو نروو :
 )١نرووثيَ كة كاردانةوةى يةكة يان كالسيكى فةوريى لة مرؤظـة هةسـتيارةكةدا
لة ماوةى ضةند خولة تاكوو ئةوثةرِةكةى سى خولة سةرهةلَ دةدا.
 )٢نرووثيَ ـ كــة لــة مــاوةى ضــوار تــا ئةوثةرِةكــةى  ١٠كــات يميَــر لــة مرؤظــة
هةستيارةكةدا دةبيندرىَ.
 :١ميكــانيشمى ئــةو كاردانــةوة فــةورييانــةى كــة لــة مــاوةى ضــةند خولــة تــا
ئةوثةرِةكةى سى خولة لة مرؤظة هةستيارةكةدا سةرهةلَ دةدا.
ميكانيشمى ئـة نرووثـة لـة كاردانـةوة ثيَسـتىيـةكانى بة ـى زيانـة ئيمؤنؤلؤييكـة
انةييةكانيان ناو ناوة ،بةرزبوونةوةى حةساسيةتى جؤرى ية و فةورى بة هؤى IgE
يـان رِيَئاكسـؤنى ئانافيالكتيـ ()IgE mediated, anaphylactic reactionةوة .ئةنـةر
كةسيَ بة نيسبةت ماددةيةكةوة حةساسـيةتى بـىَ و بـة ديى ئـةو ديةتـةنى نرووثـى
 IgEى بكاتةوة ،ئة ديةتةنة بـة وةرنرةكـانى  Fcεبـة رِووكـارى خرِؤكـة توتـةكانى
خويَد و در تةخانة( )Mast cellلة انةكاندا دةلكيَد و ئة خانانة هةستيار دةكةن.
لة ئاكامى ضوونى ماددةيةكى دووهة كة بة ديى ئةو لة لـةشدا  IgEيـان ماددةيـةكى

590

بنةما و ليَكدانةوةى تاقيكارىية سيَرِؤلؤجىيةكان

وة ئةو ثيَ هـاتووة ،كؤمثليَكسـى مـاددةى ئاليَـاريهيَنـةر و  IgEلـة رِووكـارى ئـة
خانانةوة ،بةخيَرايى و لة ماوةى كةمؤ لة خولةكيَ دا دةبيَتة هؤى وةدةرنانى ماددةى
وازؤئةكتي ( )Vasoactive substancesلة خانانـةدا .يـةكيَ لـة بايةخـدارترينى ئـة
ماددانــة هيســـتامينة و نـــرينطؤيد كارةكة ـــى دزةكردنـــى زيـــاترى موولوولـــةكان و
نريبوونى لووسة ماسؤلنكةكانة كة بؤتة هؤى سـووربوونةوةو بةرجةسـتةبوونى ـويَنى
ليَدانى ئاليَرينةكة لة ثيَستدا .كاردانةوةيةكى ئانافيالكسيكى كالسيكى جؤرى ية لـة
ماوةى  ٥تا  ٣٠خولة دةناتة ئةوثةرِى خؤى و لة ماوةى نيو تا كات يميَريَ دواتـر
دادةمركيَتةوة .سةرةرِاى كاردانةوةى فةورى كالسي  ،وىَ دةضىَ كاردانةوةى ئاليَريي
يـان قؤنـاغى تيؤبيَركـؤل ()Late-phase, allergic reactionيـب دواى دوو كـات يميَـر
دةست ثـىَ بكـا و دواى  ٦تـا  ٨كـات يميَـر دةناتـة ئةوثـةرِى خـؤى .ئـة كاردانـةوة
ثيَستىية بة ـيَوةى سـووربوونةوةو رِةقـي لةنـةلَ سـووتانةوة ،خار ـت و نـةرمىدا
سةرهةلَ دةداو وردة وردة بة دواى  ٢تا  ٣رِؤيان لةنيَو دةضىَ(ويَنةى  ٢ــ .)١٧
كاردانةوة ئاليَرييكةكان لة ئاكامى ضاال بوونى ئةنشميى فسوؤليثازى A2ى ثةردةى
در ـتةخانةكان و خرِؤكةتوتــةكان و ســازكردنى ميَتابؤليتـةكانى تر ــى ئارا ــيدؤني دا
سةرهةلَ دةدةن.
تويَاينةوةكان دةريان خستووة كة يةكة كاردانةوةى كالسيكى فةورى بة تـةنيايى
لة  ٢٠لةسةدى نةخؤ ةكاندا ،كاردانةوةى قؤناغى تيؤبيَركؤل بة تـةنيايى لـة  ٦تـا
 ١٤لةسةدى نةخؤ ةكان و هةر دوو كاردانةوةكةش ثيَكةوة لة  ٦٦تا  ٨٥لةسةدى
ئــةو نةخؤ ــة هةســتيارانةى كــة تاقيكــاريى ثيَســتىيــان بــؤ دةكــرىَ ،ثؤزيَتيظــة.
يَوازنةليَكى جؤراوجؤر بؤ ئةجنا دانى تاقيكاريى فةوريى ثيَستى هةنة كة با ؤينيان
يَوازى دةرزى ئاين يان Prick skin testة .بؤ زانيارى و خويَندنةوةى زيـاترى ئـة
باسة ضاو لة كتيَبى ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكان لة سآلمةتى و نةخؤ ىيةكاندا ،لة نووسـينى
دانةرى هةر ئة ثةرِتووكة بكةن.
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 :٢ميكانيشمى ئةو كاردانةوة فةوريية ثيَستىيانةى كة لة ماوةى ضوار تـا دة كـات
يميَــردا ئةوثــةرِى كاردانةوةكــةيان تيَــدا دةبينــدرىَ .ئــة كاردانــةوةيان ن ـاو نــاوة
كاردانةوةى ئارِتؤس( )Arthus reactionو تـاكوو ئيَسـتا كـارايىيـةكى كلينيكـى بـؤ
ديارى نـةكراوة .ئـة كاردانةوةيـة كاتيَـ سـةرهة َل دةدا كـة نةخؤ ـةكة ديةتـةنى
نرووثى  IgGبة ديى ئةو ديةجينةى كة ليَى دراوة ،بة تيؤيَكـى بـةرزةوةى هـةبىَ.
كةوابوو لة ئاكامى كؤمثليَكسى ديةج و ديةتـةن لـة ييَـر ثيَسـتدا ،ثرِؤتينـةكانى
سيستمي كؤمثلمان ضاال دةبد و كاردانةوةيةكى هةوكردوو بة ناوةنديَتى خانةكانى
خرِؤكةتوتةكانــةوة رِوو دةدا .ــويَنى ليَــدانى ديةجينةكــة دةئاوسـىَ و ســوور هــةلَ
دةنةرِىَ ،خار ت و زؤر جار مؤر ثةلنـةيى( )Purpuraسـةرهةلَ دةداو زؤر بـة كـةمى
وىَ دةضىَ بة يَوةى نيَكرِؤز دةربيَد .لة زؤربةى حالنةتـةكان بـة دواى  ٢٤تـا ٧٢
كات يميَردا ئة زيانانة لةنيَو دةضد .ميكـانيشمى كاردانـةوةى ئـارِتؤس ،لـة جـؤرى
٣ى بةرزبوونةوةى ئاليَرييىية و ،هيَنديَ جار وىَ دةضىَ لةنةلَ كاردانةوةى قؤناغى
تيؤبيَركــؤلينى جــؤرى يــة دا ضوونةســةرى حةساســيةت و بــة كــةمى كاردانــةوةى
جؤرى ضوارةمى ضوونةسةرى حةساسيةت يان حةساسيةتى تيؤبيَركؤل ( )DTHلة
رِوانطةى كاتةوة دةست لة يةكدى وةردةن.

تاقيكاريى كاسۆناى ثيَستى(:)Casoni skin test
هيداتيد( Hydatid

تاقيكاريى كازسۆناى بؤ دةست نيشان كردنى نةخؤ يى كيستى
)cyst diseaseة كـــة هؤكارةكـــةى ئـــالوودةبوون بـــة مشـــةخؤرى ئـــةكينؤكؤكوس
()Echinococcusة .ديةجينــى ئــة تاقيكــارييــة ثيَســتىيــة بــة ـيَوةى تيجــارةتى
دةفرؤ رىَ .هـةروةها هيَنـديَ لـة ناوةنـدةكانى وة ئةنسـتيتؤ ثاسـتؤرِى ئيَـران ئـة
ديةجينة دروست و دةؤاتة بةردة نشـتىيـةوة .ئـة ديةجينـة بريتـىيـة لـة ـلةى
كيستةكة كة زياتر لة كيستى هيداتيدى مرؤظـ و مةرِ سازى دةكةن.
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بؤ ئـةجنا دانـى تاقيكـارييةكـة ،رِيَـاةى ٠/١ى ميلـىلـيؤ ديةجينـى ئيسـؤيب بـة
يَوةى نيَو ثيَستى لة بة ى بىَ مـووى باسـكى دةسـتى دةدةن .وةكـوو كـؤنؤِؤلنيَكى
نيَطةتي  ،رِيَاةى ٠/١ى ميلىليؤ سِِؤمى فيشيؤلؤيى يان هةر نِاوةيـةكى ديكـة كـة
بؤ تراوكردنةوةى ديةجينةكة كةلنكى ليَ وةردةنرن ،لة ثيَشةوةى باسكى دةسـتةكةى
ديكةى دةدةن.
ويَنى ليَدانى ديةجينةكة دواى  ١٥تا  ٣٠خولة و هـةروةها بـة دواى  ٢٤كـات
يميَردا دةثشكند و هةر جؤرة سووربوونةوةو رِةقايىيةكى دروست بوو ئةندازة دةنرن
و رِاثؤرِتةكةى دةدةنةوة.
رِيَاةى ديةجينةكة بة ثيَى ئةو رِێژە ئةزؤتة ثرِؤتينةى كة تيَى داية دةيميَرن و ليَى
دةدةن .دوكتور حقووقى و هاوكارةكانى رِيَاةكانى  ٦٢٢و  ١٧مايكرِؤنرا ئةزؤتيان
لة ميلىليؤيَ سِِؤمى فيشيؤلؤيى لة ديةجينى لةى كيستى هيداتيدى مةرِيان
بةراورد كرد .ئة تويَاةرةوانة بينيان كة ئةنةر رِيَاةيةكى كةمؤى ديةجينةكة بة ثيَى
رِيَاةى ئةزؤتةكةى تةزريق بكرىَ ،هةستياريى تاقيكاريى ثيَستىيةكة كة
دةبيَتةوة( ،)Less reactionبة لة اليةكى ديكةوة ،زياتر تايبةتىتر()Specific
دةبىَ .بة واتايةكىتر لة يمارةيةكى كةمؤ لة نةخؤ ة تووشبووةكان بة كيستى
هيداتيد تاقيكاريى ثيَستىيةكةيان دةبيَتة ثؤزيَتي  ،بة ثؤزيَتيظى نارِاست بة
نيسبةت رِيَاةيةكى زياترى ثرِؤتينةكةوة كةمؤ دةبيندرىَ .بة هؤى ويَ ضوونى لةى
كيستى هيداتيد لةنةلَ كرمةكانى ديكةدا ،تاقيكاريى كاسۆناى ثيَستى نابيَتة تايبةتى.
وىَ دةضىَ ئةنةر نةرما بة لةى ديةجينى كسيتةكة بدةيد و لةنةلَ ئةوةشدا لة
رِوانطةى ثرِؤتينى ئةزؤتةكةيةوة بة رِيَاةيةكى كةمؤ ىلَ بدرىَ ،تا ئاستيَ كة لة
ثؤزيَتي بوونى نارِاستى تاقيكاريى كاسۆناى ثيَستى كة بيَتةوة.
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ديارة ئةنةر ئةستوورايى بةرجةسـتةى ـويَنى ليَـدانى ديةجينةكـة یەکستان يـان
كةمؤ لة ية سةنتىميؤ بىَ ،ئةوة نيَطةتيظة ،بة زياتر لة ١/١ى سةنتىمـيؤ ئـةوة
ثؤزيَتيظة و بة يَوةى خوارةوة ثلةبةندى دةكرىَ:
ئةستووريى بةرجةستايىيةكة بةرامبةر يا كةمؤ لة ية سةنتىميؤ

نيَطةتي

ئةستووريى هةلنتؤثيوويةكة لةنيَوان  ١/١تا ٤/١ى سةنتىميؤ
ئةستووريى هةلنتؤثيوويةكة لةنيَوان  ١/٥تا  ٢/٠سةنتىميؤ

ثؤزيَتي
ثؤزيَتي

ئةستووريى هةلنتؤثيوويةكة بةرامبةر و زياتر لة  ٢/١سةنتىميؤ

()١+

()٢+
()٣+

ثؤزيَتي ()٤+

كاردانــةوةى ثــؤزيَتيظى تاقيكــاريى كــاستتۆنــاى ثيَســتى بــة ــيَوةى كالســيكى
فةورى(جؤرى ية ) و لة ماوةى  ١٥تا ئةوثةرِةكةى  ٣٠خولة دا سـةرهةلَ دةدا .زؤر
جار كاردانةوةى تيؤبيَركؤل لة رِوانطةى دةسـت نيشـان كردنـةوة بايـةخيَكى زيـاترى
هةيــة ،بــة لــة بــةراورد لةنــةلَ كاردانــةوةى فــةورى لــة يمارةيــةكى كــةمؤى ئــة
نةخؤ انةدا دةبيَتة ثـؤزيَتي  .ـلةى كيسـتى هيداتيـدى مشـكى كيَـوى( )Ratكـة لـة
تاقيط ـةدا بــة ـيَوةيةكى ئــةزموونى ئــالوودة بــة مشــةخؤرى ئةكينؤكؤكوســى مــؤلنتى
كوالريس( )E.multicularisكراوة لة رِوانطةى ديةجينىيةوة لةنةلَ كيسـتى هيداتيـدى
مرؤظى ئالوودةبوو بة ئةكينؤكؤكوسى نرانؤلؤزؤس( )E. granulosusوة ية دةضد.
كةوابوو دةكرىَ لة لةى كيستى هيداتيدى ئايةلنة تاقيطةيىيةكانيب بؤ سـازكردنى
ديةجينى تاقيكاريى كاسۆناى ثيَستى لة مرؤظدا كةلن وةرنِىَ.
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تاقيكاريى ليدؤكائينى فةورى ثيَستى)Lidocaine Immediate Skin Test(180

ليــدؤكائ ماددةيــةكى سـرِكةرة( )Anestheticكــة بــة ـيَوةى تــةزريقى و لؤكــالنى
كةلنكى ليَ وةردةنِىَ .تاقميَ لة مرؤظةكان حةساسيةتيان بة ماددة هةية و زؤر جار
كاردانةوةنةليَكى توند و مةترسيدار بة نيسـبةت ئـة مـاددةوة نيشـان دةدةن .كـة نل
وةرنــرتد لــة ليــدؤكائ وة دةرمــان بــة خةســتايى و ئاويَتةنــةليَكى جؤراوجــؤرةوة
دروست كـراوة .بـؤ خويَندنـةوةى زيـاتر لةمـة ِر كـارايى ،دةسـت تيَـدابوونى دةرمـانى،
ئالنؤزكارييةكان و  ...هتد ،ضاو لة كتيَبى زانياريي و كارايية كلينيكالنة دةرمانىيةكانى
ييَنيَريكى ئيَران بكةن.
نِاوةى ئيسؤيب كراوى ليدؤكائينى  %٢لةنةلَ مـاددة ثـاريَشراوييةكـةى لـة اليـةن
ئةنيســتيتؤ ثاســتؤرِى ئيَرانــةوة دروســت دةكــرىَ .لــة نــِاوةو تراوةكــانى  ١٠:١و
١:١٠٠ةكةى لة سِِؤمى فيشيؤلؤيى ئيسؤيبدا ،بؤ تاقيكاريى فةورى ثيَستى كـةلنكى
ليَ وةردةنـِىَ .هـةر لـة  ١٠٠ميلـىلـيؤ نـِاوةى  %٢ليـدؤكائ دا ،ئـة ماددانـةى
خوارةوةى تيَداية:
Lidocaine HCl 2 g
Methylparaben 0.1 g
Sodium Chloride 0.6 g
D. water pyrogen free for injection 100 ml

 : 180ئة باسة بة هاوكاريى ئاغاى دوكتور مةجيدى كيميايى ثسثؤرِى ئاليَريى ،رِيَ خراوة.
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شيَوازى ئةجنامدانى تاقيكاريى ثيَستى:
سةرةتا باسكى دةست بةرةو ناوةوة لة ويَنيَ كة بىَ مووة بة لؤكةى ئـةلكؤالوى
خــاويَد بكةنــةوة .دوايــة بــة ســؤرِةنط و دةرزى ئيســؤيلى يــة جــار بــةكارهيَنراوى
ئةنســؤل يــان تيؤبيَركــؤل  ،كــة ســةرةتا نشي ـ بــة ٠/٣ى ميلــىلــيؤ لــة نــِاوةى
١:١٠٠ى ليــدؤكائينى  %٢هةلنكيَشــد و بــة دواى هــةوانِىدا ،بــة ئةنــدازةى ٠/١ى
ميلىليؤى بكةنة نيَو ثيَسـتة()Intra-dermal = I.D.كـةوة .دواى  ٢٠تـا  ٣٠خولـة
ئاكامى ليَدانةكة لةسةر ثيَسـتدا بثشـكند و وة تاقيكـارييـة فـةورييـةكانى ديكـةى
ثيَستى ،ئةستوورايى سووربوونةوةو ئاوساوى يان هةلنتؤثيووىيةكةى ياددا ت بكـةن.
ئةســتوورايى كــةمؤ لــة  ٥ميلــىم ـيؤى ئاوســاوى و ســووربؤوةكة ،نيَطــةتي و زيــاتر
لةوةش ثؤزيَتيظة .ئةنةر ئاكامةكة بة تراوى  ١:١٠٠نيَطةتي بوو ،بة تراوى ،١:١٠
تاقيكــارييــة ثيَســتىيةكــة دووثــات بكةنــةوةو ئةنــةر ســةرلةنوىَ نيَطــةتي بــؤوة،
تاقيكاريى ثيَستىيةكة بة نـِاوةى  %٢دووثـات و ئاكامةكـةى بدةنـةوة بـة دوكتـورى
ضارةسةركةر .وة كؤنؤِؤلنيَكى نيَطةتي دةبـىَ رِادةى ٠/١ى ميلـىلـيؤ لـة سـِِؤمى
فيشيؤلؤيى ئيسؤيب بة سؤرِةنط و دةرزىيةكى ديكة ،لـة باسـكى دةسـتةكةى ديكـةى
بدةن .تاقيكارييةكى ثؤزيَتيظى ثيَسـتى كاتيَـ بايـةخى هةيـة كـة كـؤنؤِؤلنى سـِِؤمى
فيشيؤلؤيي يةكةش نيَطةتي بـىَ .ئةنـةر خيَرايـى كاردانـةوة ثيَسـتىيةكـةى كـؤنؤِؤلنى
نيَطةتي و نِاوةى ليدؤكائينةكةش يةكيَ بد ،ئـة تاقيكـارييـة ثيَسـتىيـة بايـةخى
نيــة ،بــة ئةنــةر كاردانةوةكــة بــة نيســبةت ليدؤكائينةكــةوة ،خيَراتــر لــة س ـِِؤمى
فيشيؤلؤيى بىَ ،ئةوة ثؤزيَتيظة .بة ثيَى خيَرايى سووربوونةوةو هـةلنتؤثيووىيةكـةى لـة
 ١+تا  ٤+ثلةبةندى دةكةن.
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ــ ج ــ
تاقيكاريية ثيَستىيةكانى ثووضةلَ كةرةوةى ذةهر
يان توكسينى نؤترِاليزاسيؤن
نرينطؤيد ئة نرووثة لة تاقيكاريية ثيَستىيةكان بة يَوةى خوارةوةن:
تاقيكاريى شيك و مؤلؤنى ثيَستى ()Shick and Molony test

تاقيكاريى ثيَستى ي بؤ يةكة جار لـة سـالنى  ١٩١٣لـة اليـةن " ـي "ةوة بـؤ
ثشـكنينى ثــاريَشراوى مرؤظــةكان لــة بةرامبــةر نةخؤ ــيى خةنــدةكؤ دا ثيَشــنيار كــرا.
كوتانى ظاكسةنى خةندةكؤ بؤ مندا ن و ثـيَنةيشـتووانى سـةرووى  ١٠سـالنةوة كـة
بةرنرييةكى تا رِادةية ثايةدار و خؤرِانريان بة ديى نةخؤ يى خةندةكؤكةوة هةيـة،
وىَ دةضـىَ ،زيانــة ئيمؤنؤلــؤييكىيــةكان( كاردانــةوةكانى جــؤرى يــة  ،سـىَ و ضــوارى
بةرزبوونــةوةى حةساســيةت) ثيَـ بيَنـىَ .كــةوابوو ثيَشــنيار دةكــرىَ ،بــةر لـة ليَــدانى
ظاكسةنى خةندةكؤ بة جـؤرة كةسـانة ،تاقيكـاريى ـي و مؤلـؤنى ثيَسـتىيـان بـؤ
ئةجنا بدرىَ .تاقيكـاريى ـي بـؤ ثشـكنينى ثـاريَشراوى بـة ديى يارى خةنـدةكؤ و،
تاقيكــاريى مؤلــؤنيب بــؤ تــاوتوىَ كردنــى حةساســيةت بــة نيســبةت ثرِؤتينــةكانى
يارى(تؤكسؤئيد) خةندةكؤكةوةية.
جيـــاواز لـــة تاقيكـــاريى ثيَســـتى ـــي دةكـــرىَ بـــؤ هةلنســـةنطاندنى بـــةرنريى
هيَمؤرِالَ( )Humoral immunityيان سةنتيَشى ديةتةن لةو كةسانةدا كة وىَ دةضىَ لـة
B-cellsكةياندا ناتةواوى بةرنريى هةبىَ ،كةلن وةرنِىَ .كـةوابوو دةكـرىَ تاقيكـاريى
ثيَستى ي لة بة ى تاقيكاريية رِيَكالنة ثيَستىيةكاندا باميَريد.
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يَوازى ئةجنا دان و ليَ دانةوةى تاقيكاريى ي و مؤلؤنى ثيَستى:
تاقيكــــاريى ثيَســــتى ــــي بــــة ثيَــــى ثووضــــولَ كردنــــةوةى يارى ميكرِؤبــــى
خةندةكؤ ( )Corynebacterium diphtheriaلة ثيَسـتدا بـة هـؤى ديةتـةنى تايبـةتى
لة ةوةية .بؤ ئةجنا دانى ئة تاقيكـارييـة ثيَسـتىيـة ،رِادةى ٠/١ى سـةنتىمـيؤى
سىَجا لة كةمؤيد رِادةى كويراوى يارى خةندةكؤ ( )MLD181بؤ بةرازيَ بـة رِيَـاةى
 ١:٥٠لةنةلَ سِِؤمى فيشيؤلؤيى تراوكراوى ئيسؤيبدا ،لةنيَو ثيَسـتى( )I.D.دةدةن.
وة كؤنؤِؤلَ ،لة ب اسـكى دةسـتةكةى ديكـةى ئـةو كةسـةى كـة تاقيكـارييةكـةى بـؤ
دةكرىَ ،هةر ئةو رِادة لة يارى خةندةكؤ كة الني كة ماوةى  ١٠خولة لة نـةرماى
 ٧٠ثلةىسةدى دابىَ ،تا "مسيت"ةكةى لةنيَو باىَ يان رِادةى ٠/١ى سـةنتىمـيؤى
سىَجا لـة تـراوةى ٠/١ى تؤكسؤئيد(واكسـيَد)ى خةنـدةكؤكى بـىَ جيَب(ادجونـت) لـة
سِِؤمى فيشيؤلؤيىدا ،لةنيَو ثيَستى بدةن .ليَدانى يارى نةرمادراوةكة يان تؤكسؤئيدى
خةندةكؤ كة ثيَى دةلنيَد ،تاقيكـاريى مؤلـؤنى ثيَسـتى و لـة رِاسـتىدا وة كـؤنؤِؤلنى
تاقيكاريى ي واية و هةستياريى مرؤظةكة بـة نيسـبةت ثرٍِِؤتينـةكانى يار و ظاكسـةنى
خةندةكؤكةوة نيشان دةدات .تاقيكاريى ي و مؤلؤنى ثيَستى بة ثيَى ئةو ئاكامانةى
خوارةوة هةلَ دةسةنطيَندريَد:
ئةلف) بارودؤخى يةكةم:
ئةنةر مندالَ يان كةسيَكى ثيَنةيشتوو ئامادةى نةخؤ ـيى خةنـدةكؤ بـىَ ،زيـاتر
دواى ليَــدانى يارى خةنــدةكؤ (تاقيكاريى ــي )ةكةوة بــة هــؤى سـةقامطِى يارةكــة
لةسةر خانةكان لة ثيَستدا لـة مـاوةى  ٢٤تـا  ٤٨كـات يميَـر ،خةرمانةيـةكى رِةنـط

MLD = Minimal lethal dose : 181
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سوورى ئاوساوى و ضوارضيَوةدار لـة ـويَنى ليَدانةكـةدا سـةرهةلَ دةدا .ئةسـتوورايى
ئة خةرمانة وردة وردة دةناتة  ١٠ميلىميؤ كة نيَوةرِاستةكةى هةلنتؤثيووة.
لة رِؤيةكانى ضوارة و ثيَنجـة دا ،كاردانـةوةى ـويَنةكة لـة ثيَسـتدا بـة تـةواوى
هةستى ثىَ دةكرىَ و وردة وردة ئاوسـاوى و سـوورهةلنطةرِاوييةكـة دةبيَتـة قـاوةيى و
ثارضةنةليَكى ناكة و سثى رِةنـط لـة تويَـاى دةرةوةى سـةر ليَدراوةكـة لـة ثيَسـتدا
وردة وردة جيا دةبيَتةوةو هةلَ دةوةرىَ .بة يَوةية ساريَابوونةوة دةست ثىَدةكا،
بة رِةنطة قاوةيىيةكةى ويَنى ليَدانةكة بة ضةنديد حةوتوو دةميَنيَتـةوة .كـةوابوو
دواي كاردانةوةى تاقيكاريى ي لـة رِؤيةكـانى ضـوارة تـا حةوتـة دا ديَتـة ثـيَب.
ئيَستا ئةنةر مندالَ يان كةسـة ثـيَنةيشـتووةكة بـة نيسـبةت ثرِؤتينـةكانى يارةكـةوة
حةساسيةتى نةبىَ ،لة ويَنى ليَدانى ظاكسةنى خةندةكؤ (تاقيكاريى مؤلؤنى)ةكـةدا،
ى رِؤيان كـة دوايـ كــاتى
هـيض جـؤرة كاردانةوةيــةكى ثيَسـتى لـة مــاوةى يـة تـا سـ َ
دةركةوتنى كاردانةوةكةية ،نابيندرىَ.
ليَ دانةوة:
 )١مندالَ يان كةسة ثيَنةيشتووةكة لة بةرامبةر نةخؤ يى خةندةكؤ دا ثاريَشراوى
نية.
 )٢حةساسيةتى بة نيسبةت ثرِؤتينةكانى يارى خةندةكؤ و ظاكسةنةكةيةوة نية.
هةولندانةكان:
وىَ دةضـىَ لــة ئاكــامى تاقيكــاريى ــي و مؤلــؤنى ثيَســتىدا ،كةســةكة ثــاريَشراوى
ثيَويستى بة ديى نةخؤ يى خةندةكؤكةوة وةدةست هيَنابىَ .كـةوابوو بـة دواى نشيـ
حةوتووية دا ،تاقيكاريى ثيَستىية يكةكةى بؤ دووثات بكةنةوةو ئةنـةر سـةرلةنوىَ
بؤوة نيَطةتي  ،ئةوكات هةولَ بدةن ظاكسةنى خةندةكؤكى ليَ بدةن.

600

بنةما و ليَكدانةوةى تاقيكارىية سيَرِؤلؤجىيةكان

ب :بارودؤخى دووهةم:
ئةنةر لة سِِؤمى كةسيَكى ثيَنةيشـتوودا زيـاتر لـة  0/003 IU/cm3ديةتـةنى ديى
يارى خةندةكؤكى هةبوو ،هيض جؤرة كاردانةوةية لة ماوةى  ٥تا  ٧رِؤيان لة ئاكامى
ليَــدانى رِيَاةيــةكى ديــارى كــراوى يارى خةنــدةكؤ لــة ثيَســتى(تاقيكاريى ــي )دا
نابيندرىَ .لةوةها بارودؤخيَ دا ئةنةر تاقيكاريى مؤلؤنى ثيَستىيةكةش نيَطةتي بوو،
كةوابوو:
ليَ دانةوة:
 )١مندالَ يـان كةسـة ثـيَنةيشـتووةكة بـة ديى نةخؤ ـيى خةنـدةكؤ ثـاريَشراوى
هةية.
 )٢حةساسيةتى بة ثرِؤتينةكانى يار و ظاكسةنى خةندةكؤكى نية.
هةولندانةكان:
مندالَ يان كةسة ثيَنةيشتووةكة ثيَويستى بة ظاكسةنى خةندةكؤ نية.
ج :بارودؤخى سيَهةم:
لة حالنةتةدا تاقيكاريى ثيَستى ي ثؤزيَتيظى نارِاستة ،ضونكة لة ماوةى  ٤٨كات
يميَــرى يةكــة دا دةناتــة دواي ـ ثــؤزيَتي  ،بــة لــة  ٥تــا  ٧رِؤيى دواتــردا دةبيَتــة
نيَطةتي  .لـة اليـةكىتـرةوة تاقيكـاريى مؤلـؤنى ثيَسـتيب ثؤزيَتيظـة ،ضـونكة دوايـ
كاردانةوةى ثيَستى لة ماوةى  ٤٨كات يميَردا رِوو دةدات .خويَندنةوةو هةلنسةنطاندنى
ئاكامى ئة بارودؤخة ،ديوارة ،ضـونكة هيَنـديَ جـار كاردانـةوةى ثـؤزيَتيظى نارِاسـتى
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تاقيكاريى ي بة هؤى حةساسيةتى كةسةكة بة ثرِؤتينةكانى يارةكةوة زياتر لـة دوو
رِؤي دةخايةنىَ.
ليَ دانةوة:
 )١مندالَ يـان كةسـة ثـيَنةيشـتووةكة بـة ديى نةخؤ ـيى خةنـدةكؤ ثـاريَشراوى
هةية.
 )٢حةساسيةتى بة ثرِؤتينةكانى يار و ظاكسةنى خةندةكؤكى هةية.
هةولندانةكان:
منــدالَ يــان كةســة ث ـيَنةيشــتووةكة ثيَويســتى بــة ظاكس ـةنى خةنــدةكؤ نيــة و
ثاريَشراوة.
د :بارودؤخى ضوارةم:
لة حالنةتى ضوارة دا ،تاقيكاريى ي و مؤلؤنى ثيَستى هةر دووكيان ثؤزيَتيظد .بـة
واتايةكى ديكة ،تاقيكاريى ي لة رِؤيى ثيَنجة تا حةوتة بة ثؤزيَتيظى دةميَنيَتةوة،
بة دواي تاقيكاريى مؤلؤنى لة ماوةى  ٤٨كات يميَر داية و دواية وردة وردة بةرةو
نيَطةتي بوون دةرِوا.
ليَ دانةوة:
 )١مندالَ يان كةسة ثيَنةيشتووةكة لة بةرامبةر نةخؤ يى خةندةكؤ دا ثاريَشراوى
نية.
 )٢حةساسيةتى بة ثرِؤتينةكانى يارى خةندةكؤ و ظاكسةنةكةى هةية.
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هةولندانةكان:
زؤر جار لةوةها حالنةتيَ دا ئةنةر كاردانةوةى مؤلؤنى ثيَستى خيَرا بىَ ،دةبىَ واز لة
ليَدانى ظاكسةنى خةنـدةكؤ بيَـند و وادانـيَد كـة منـدالَ يـان كةسـة ثـيَنةيشـتووةكة
ثاريَشراوة ،بة ئةنـةر كاردانةوةكـة سـوو بـىَ ،دةبـىَ ظاكسـةنى خةندةكؤكةكـة بـة
يَوازى حةساسيةت سرِينةوة( )Desensitizationيان بيَسريَدكا( )Besredkaىلَ بدرىَ.
لة يَوازةدا ،دؤزيَكى ظاكسـةنى خةنـدةكؤ دابـةش بكةنـة ضـةند بـةش و لـة ضـةند
كةرِةتدا بة مةوداى  ١٥تا  ٣٠خولـة ليَـى بـدةن .هاوكـات لةنـةلَ ئـة ليَدانانـةدا،
دةبىَ دةرمانة ئؤريانسىيةكانى(وة ئةنتى هيستام  ،ئادرنـالن و كؤرتيكؤسـؤِؤئيد)
لة بةردةست دابـىَ تـاكوو لـة كـاتى هاتنـة ثيَشـى هـةر جـؤرة رِووداويَـ كـةلنكيان لـيَ
وةرنرن.
تاقيكاريى ثيَستى ديك ()Dick skin test
ئــة تاقيكــارييــة ثيَســتىيــة بــؤ هةلنســةنطاندنى خــؤرِانرى كةســةكة لــة بةرامبــةر
نةخؤ ــيى ســوورةتا()Scarlet feverدا ئــةجنا دةدرىَ .ئــةو ديةجينــةى كــة بــؤ
ئــــةجنا دانــــى تاقيكــــاريى ديــــ كــــةلنكى لــــيَوةردةنــــرن بريتــــىيــــة لــــة؛
ئيَريؤؤييَني ()Erythrogenic toxinى ميكرِؤبى سؤيَثتؤكؤكى ثيؤييَد()S.Pyogenesة
كة لـة ضـاندنى ئـة ميكرِؤبـة لـة ـويَنيَكى ـيَداردا ئامـادة كـراوة .بـؤ ئـةجنا دانـى
تاقيكــارييةكــة ،رِيَــاةى يةكةيــة لــةو يارة بكةنــة نيَــو ثيَســتى كةســةكةوة .ئةنــةر
سـِِؤمى كةســةكة ديةجينــى ديى يارى ئيَريؤؤييَنـى لةنــةلَدا بــوو ،يارةكــة ثووضــةلَ
بؤتةوةو هيض كاردانةوةية لة ويَنى ليَـدانى يارةكـة لـة ثيَسـتدا نابينـدرىَ .لـةوةها
حالنةتيَ دا ،كةسةكة بة ديى نةخؤ يى سوورةتا ثـاريَشراوى هةيـة .ئةنـةر لـة ـويَنى
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ليَــدانى يارةكــة لــة ثيَســتدا ،ثةلنــةى ســوورى وة ئــةو ثةلنــة ثيَســتىيانــةى كــة لــة
نةخؤ ىية سوورةتاييةكان دان ،لة ماوةى  ٦تا  ١٢كات يميَردا ثةيدا بنب و دوايـةش
تــاكوو  ٢٤كــات يميَــر بطةنــة ئةوثــةرِى خؤيــان ،تاقيكــاريى ثيَســتى ديـ ثؤزيَتيظــة و
كةسةكة لة بةرامبةر نةخؤ يى سوورةتادا هيض جؤرة خؤرِانرى و ثاريَشراوييةكى نية.
تاقيكاريى ثيَستى شؤلَتز ــ شارلَتؤن ()Schultz-Charlton skin test

ئة تاقيكاريية ثيَستىية بؤ دةست نيشان كردنـى نةخؤ ـيى سـوورةتاية .ئةنـةر
كةسةكة نومانى نةخؤ يى سوورةتاى ىلَ كرا ،دةبىَ بؤ سةملاندنى بة ئةنـدازةى ٠/٢
سةنتىميؤى سىَجا لة سِِؤمى ديى يارى ئيَريؤؤييَنيكى ثيؤييَنةكة وة يَوازى ييَر
ثيَستى بكةنة نيَوةرِاستى ثةلنةيةكى سوورةتاكةوة .ئةنةر دواى  ٨تـا  ٤٨كـات يميَـر
كةسةكة توو ي نةخؤ ـيى سـوورةتا بـوو ،ثةلنـةى سـوورةتاكة لـةنيَو دةضـىَ ،بـة
ئةنةر كةسةكة سوورةتاى نةنرت ،ثةلنة سوورةكة بة بىَ هـيض نؤرِانكـارييـة لـةسـةر
ثيَستدا دةميَنيَتةوة.

وةشويَن زانست كةول هةرضةند وة ضةوونة نيَةو قةوو يى دةرياكةال و شةةق
كردنى دلَةكال وىَ.
« ئيما سادخ()) »
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كورت كراوةى زاراوةكانى نيَو ثةرتووكةكة
Abbreviations

ACTH = Adrenocorticotrophic hormone
ADCC = Antibody dependent cell mediated cytotoxicity
AIDS = Acquired immunodeficiency syndrome
ART = Automated regain test
ASO = Anti-streptolysin “O” antibody
Ag = antigen
Am = Alpha marker (allotype)
APoA = Apolipoprotein A
B cell = B lymphocyte
BCG = Bacillus Calmette – Guerin
BFP = Biological false positive
C – terminal = Carboxyl group of protein
C = Constant region of Ig
C3NeF = C3 Nephritic factor
C4bp = C4 binding protein
C5a desArg = C5a without arginine
CD = Cluster of differentiation or designation
CDR = Complementarity determining region
CFU = Colony forming unit
CH = Constant domain of heavy chain
CL = Constant domain of light chain
CMI = Cell mediated immunity
CR = Complement receptor
CVF = Cobra venum factor
C1,C2,C3,… = Complement proteins
D-GL = Polymer of D-glutamic acid D – lysine
DAF = Decay accelerating factor
DGV = Dextrose – gelatin – veronal buffer
DL antibody = Donath-Landsteiner antibody
dl = deciliter
DNCB = 2,4 – Dinitrochlorobenzene
DNP – GPA = Dinitrophenolated – guinea pig albumin
DNP – OH = Dinitrophenol, the free unconjugated hapten
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DNP – OVA = Dinitrophenolated – ovalbumin
DNase = Desoxyribonuclease
DTH = Delayed type hypersensitivity
EA = Early antigen of EBV
EA-D = Early antigen-Diffuse subtype
EA-R = Early antigen-Restricted subtype
EBNA = Epstein-Barr nuclear antigen
EBV = Epsein-Barr virus
EDTA = Ethylenediamine tetra-acetic acid
ELISA = Enzyme linked immunosorbent assay
ESR = Erythrocyte sedimentation rate
Em = epsilon marker (allotype)
FI = Factor I
1st IRP = First international reference preparation = 3rd IS
FITC = Fluorescein isothiocyanate
FR = Framework regions
FTA – ABS = Fluorescent treponemal antibody – absorption
Fab = Fragment antigen binding
Fc = Fragment crystallizable
Fv = Fragment of variable region
GM – CSF = Granulocyte-monocyte colony stimulating factor
Gm = Gamma marker (allotype)
H Chain = Heavy chain of immunoglobulin
H antigen = Flagellar antigen of salmonella
hcg = Human chorionic gonadotropin
HI test = Haemagglutination inhibition test
HIV = Human immunodeficiency virus
HLA = Human lymphocyte (leukocyte) antigens
HV = Hypervariable region
I.D. = Intra-dermal
IL = Interleukin
IU = International unit
IVIG = Intra-venous immune globulin
Ig = Immunoglobulin
J – Chain = Joining chain
KLH = Keyhole limpet haemocyanin
Km = Kappa marker (allotype)
L Chain = Light chain of immunoglobulin
LFA = Lymphocyte functional associated antigen
LMP = Last menstrual period

606

607

 پەرویزی پاکزاد.د

LPS = Lipopolysaccharide
IU/l = International unit / litre
LYDMA = Lymphocyte-detected membrane antigen
Lf/ml = Limit of flocculation / millilitre
MA = Membrane antigen
MAC = Membrane attack complex
MCP = Membrane cofactor protein
MHA – TP = Microhemagglutination assay – Treponema pallidum
MHC = Major histocompatibility complex
N – termianal = Amino group of protein
NADase = Nicotinamid adenine dinucleotidase
O antigen = Somatic antigen of salmonella
POL = Polymerized flagellin
PPD = Purified protein derivative
PVP = Polyvinylpyrrolidone
Poly I – Poly C = Polyinosinic – Polycytidilic is a polyribonucleotides
RA = Rheumatoid arthritis
Ragg = Rheumatoid agglutinin
RAST = Radioallergosorbent test
RBC = Red blood cell
RF = Rheumatic factor
RIA = Radioimmuno assay
RIST = Radioimmunosorbent test
RPCFT = Reiter protein complement-fixation test
RPR = Rapid plasma regain
S.C. = Sub-cutaneous
SC = Secretory component
SCID = Severe combined immunodeficiency
SGOT = Serum glutamic pyruvic transaminase
SIII = Pneumococcal polysaccharide
sIg = Surface or membrane Immunoglobulin
SIgA = Secretory IgA
SLE = Systemic lupus erythematosus
2nd IS = Second international standard
T cell = T lymphocyte
T.A.B. = Salmonella typhi, para A, para B vaccine
TCA = Trichloroacetic acid
TGF = Transforming growth factor
TNF = Tumor necrosis factor
TNF-α = Tumor necrosis factor produce by macrophage
TNF-β = Tumor necrosis factor produce by T cell
TPI = Treponema pallidum immobilization
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Th cell = Helper – T lymphocyte
Ts cell = Suppressor T lymphocyte
V = Variable region of Ig
VCA = Viral capsid antigen
VDRL = Venereal disease research laboratory
Vi antigen = Virulence-associated capsular antigen of salmonella
WBC = White blood cell

. وىَ وايةخة،َزانستيَك كة داويَن ثاكى لةطةلَ نةوى
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فهرست منابع و مطالعه بيشرت
 :1دكؤ ابوفاضلى ،وضها ،و همكـاران ،اطالعها و كـاربرد بـالينى داروهـاى ينريـ
ايران ،نا ر خبب بررسىهاى علمى ركت سهامى دارو خبب ،صووة  688ــــ ،691
ضا اوّل .1369
 :2دكؤ اعتمادى ،مهـدى ،دكـؤ ثنـاهى،

مـود ،دكـؤ ا ـرفى ،محيـد ،تظهاهرا

عصبى ت مالت (نور بروسلوز) و نشارش ي مورد آن ،جملة دانشكدة ثش ـكى مشـهد،
مشارة هوتم و هشتم ،صووة  47ـــ  ،51سال .1362
 :3دكؤ افتخارى ،مِزا آقا ،آمار مقدماتى ثخب نروههاى خون در ايـران ،در كتـاب
انتقال خون و فراوردةهاى آن ،نشارش مسثوزيم مشهد ،ارديبهشت ماة ،صـووة  18ـــ
.1362 ،30
 :4دكؤ برليان ،فروزندة ،اساس امينى ناسى خونى ،مه سسـة انتشـارات و ضـا
دانشطاة تهران ،تِماة .1351
 :5دكؤ ثـاكشاد ،ثرويـش ،مكانيسـمهـاى بـروز آلهريى فـورى ،جملـة علمـى ثش ـكى،
دانشكدة ثش كى ،دانشطاة هيد ضمران اهـواز ،مشـارة مسلسـب  ،3صـووة  ،26دى
ماة .1364
 :6دكــؤ ثــاكشاد ،ثرويــش ،واكسيناســيون و ســروتراثى ،نا ــر نويســندة ،دانشــكدة
ثش كى ،دانشطاة علو ثش كى هيد بهشتى ،سال .1365
 :7دكؤ ثاكشاد ،ثرويش و معطرى ،آفاخ ،بررسى وضعيت امينى نسبت بة سرخجة در
زنان ،دخؤان سن بارورى و زنان باردار ساكد اهواز ،جملة علمـى ثش ـكى ،دانشـطاة
علو ثش كى اهواز ،مشارةهاى مسلسب  5و  ،6صووة  ،53تِماة .1366
 :8دكؤ ثاكشاد ،ثرويش و غووريان بروجردنيا ،مهرى ،بررسى وضهعيت امينـى نسـبت
بــة ســرخجة در مــادران بــاردار و ناهنجاريهــاى مــادرزادى نا ــى از ايــد ويــروس در
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خوزســتان ،ثايــان نامــة كار ناســى ار ــد امينــى ناســى ،دانشــكدة علــو ثشســكى
دانشطاة تربيت مدرّس ،تِماة .1369
 :9دكؤ ثـاكشاد ،ثرويـش ،اصـول و توسـِ آزمايشـهاى سـرولويى بـالينى ،انتشـارات
جهاددانشطاهى ،دانشكدة علو ثش ـكى ـهيد بهشـتى ،ضـا اوّل  ،1369ضـا دوّ
 ،1370ضا سوّ  ،1371كتاب برنشيدة سال .1370
 :10دكؤ ثاكشاد ،ثرويش ،اميونونلبول ها در كتاب اميونولويى ،تـلليف دكـؤ وضها
فريد حسينى و همكاران ،انتشارات آستان قدس.1373 ،
 :11دكؤ ثاكشاد ،ثرويش ،دكؤ آن  ،خسرو ،دكؤ همّتى ،حييى و دكؤ وند يوسوى،
جليــب ،وابطهه تغــيِات مقــادير اميونولــويىهــاى  SIgAو  IgEدر الواي ريـة مصــدوم
يميائى ،جملة نبض ،سال سو  ،مشارة ضهار  ،صووة  6ـــ  ،11دى ماة .1372
 :12دكؤ ثـاكشاد ،ثرويـش ،دكـؤ رحيمـى ،فرزانـة و دكـؤ ثاكنهـاد ،مهنـاز ،بررسـى
ناماثاتى منوكلونال در افراد كهـد سـال و ميانسـال ،جملـة دارو و درمـان ،سـال دهـم،
مشارة مسلسب  ،120صووة  10ـــ  ،16دى ماة .1372
 :13دكؤ ثاكشاد ،ثرويش ،فاكتورهاى حفاظتى در ـِ مـادر و نقـب  IgAتر ـوى،
جملة طر و تشكية ،انتشـارات وزارت بهدا ـت ،درمـان و آمهوش ثش ـكى ،مشـارة ،7
سال سوّ  ،صووة  63ـــ  ،70بهار .1372
 :14دكؤ ثاكشاد ،ثرويش ،اميونونلبولينها در سالمت و بيمارى ،انتشارات نشر جهـاد
دانشطاة علو ثش كى هيد بهشتى ،ضا اوّل .1373
 :15دكؤ ثنـاهى ،مـود ،سروراكسـيون ويـدال و بررسـى مقايسـةاى ارزش آن در
بيماران تيووئيدى و ثاراتيووئيدى با دة نروة بيماران عوونى غِ ساملونالئى و بيماران
غِ عوونى ،جملة دانشكدة ثش كى دانشطاة مشهد ،سال  ،25مشارة  ،2صووة  5ـــ
 ،10سال .1363
 :16دكؤ حقيقى ،لطفعلى ،نكاتى ضند دربارة آزمايب ويدال ،جملة نظام ثش ـكى،
سال سوّ  ،مشارة  ،4صووة  303ـــ  ،308سال .1352
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 :17دكؤ دابشليم ،غالمرضها و دكـؤ نيسـتانى ،خسـرو ،مـرورى بـر ارزش آزمـايب
 ،CRPدارو و درمان ،سال اوّل مشارة  ،5صووة  48ـــ  ،49خرداد ماة .1363
 :18دكؤ ذوقهى ،امساعيـب ،ميكروبيولـويى بروسـالها ،انتشـارات سـازما حتقيقـات
كشاورزى و منابع طبيعى .1369
 :19دكؤ وضائى ،محيدوضا ،دكؤ اردهاىل ،صدرالديد ،دكـؤ خـوارزمى ،ارسـالن،
دكؤ ماتمدى ،سيدة ،و دكؤ وادى ،ماصومة ،اصول و توسِ آزمايبهاى اميونولويى
و سرولويى ،انتشارات دانشطاة ِاز ،ضا اوّل .1362
 :20دكؤ سليمانى رهو ،علىاكو ،دكؤ سال مقد  ،علريضا و دكؤ روادنر ،بهرا ،
بررسى و فورثادننهاى نروههـاى خـونى  P ،N ،M ،O ،B ،Aو  Kellدر مبتاليـان بـة
عوونتهاى مكرر ادرارى نا ـى از ا ر ـيا كلـى ،جملـة ثـاوهب در ثش ـكى ،انتشـارات
دانشطاة علو ثش كى و خدمات بهدا تى درمانى هيد بهشتى ،سال  ،18مشارة ،3
صووة  53ــ  ،45آذو .1374
 :21دكؤ يمى ،امحد(مؤجم) ،اصول امينى ناسـى دامثش ـكى ،نويسـندة ايـان
تيشارد ،ضا سوّ  ،انتشارات سازمان دامثش كى كشور ،سال .1370
 :22دكؤ صائبى ،امساعيب ،بيماريهاى عوـونى در ايـران(جهذام) ،نا ـر نويسـندة،
تهران ،خيابان قائم مقا فراهانى ،مشارة  ،156سال .1362
 :23دكؤ صمدى ،مود ،سرعت رسوب نوياةهاى قرمش(سدميانتاسـيون) ،دارو و
درمان ،سال اوّل ،مشارة  ،11صووة  30ــ  ،28دى ماة .1363
 :24دكؤ طرببتانى ،جمتبى ،خون ناسى ثش ـكى ،نا ـر سـازمان ضـا و نشـر
علو ثش كى مشهد ،ضا سوّ ثائيش .1369
 :25فروغى ،فروغ ،توفيقى ،علريضا ،مقد  ،آرش ،انطشـت نطـارى  ،DNAنشـت ،
جلد سوّ  ،مشارة سوّ و ضهار صووة  8ـــ  ،11ثائيش و زمستان .1374
 :26نشارش افتتاح مركش تاي هوّيـت  DNAو كشـف جـر در آزمايشـطاة مركـشى
سازمان ثش كى قانونى كشور ،جملة علمى ثش كى قانونى ،سـال دوّ  ،مشـارة هوـتم،
صووة  117ـــ  ،120فرورديد ماة و ارديبهشت .1375
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 :27دكــؤ مــدى ،منوضــهر و دكــؤ هــدايت ،براتالــى ،ارز ــيابى واكــنب تــاوىل
توبركول در تشخيص بيمارى سب ،در كتاب خالصـة مقـاالت كنطـرة سراسـرى ايـران
انتشـارات دانشــطاة علـو ثش ــكى مشـهد ،مقالــة مشـارة  16 ،55تــا  ،18مهـر مــاة
.1369
 :28دكؤ على مّديان ،مّد حس و دكؤ مودزادة نيكنا  ،محيد( ،مؤجم)،
راهنماى علمـى اميونولـويى آزمايشـطاهى ،نويسـندة لينـداميلر و همكـاران ،ضـا دوّ ،
انتشارات نطارة.1374 ،
 :29دكؤ كدخدايان ،مهـرى ،آزمـون توبركـول و كـاربرد بـالينى آن ،جملـة نظهام
ثش كى ،سال نهم ،مشارة ي  ،صووة  42ــ .1362 ،50
 :30دكؤ م يدى اصوهانى ،بهجت السادات ،انتقال خون ،كاربرد بالينى و روشهاى
آزمايشطاهى ،ضا نشا اصوهان ،نبت ضا اوّل ،ثائيش .1368
 :31دكؤ ناطق ،ر .و ابراهيم ثور ،بررسى وضع امينى سرخجة در زنان  18تـا 25
سالة در آذرباجيان رقى ،جملة ثش كى دانشطاة تويش ،مشارة اوّل ،صووة  ،27سال
.1364
 :32دكؤ نظرى ،غالمرضا ،رو هاى نويد سـرو

ناسـى و توسـِ كلينيكـى آنهـا،

انتشارات دانشطاة تهران.1337 ،
 :33دكؤ همّتى ،حييى ،باكؤيهـاى بيمـاريشا در انسـان ،جلـد اوّل ،انتشـارات جهـاد
دانشطاهى هيد بهشتى.1366 ،
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 كـة،هةر تيَ كة زؤر بوو سوو و بىَ نـر دةبـىَ جيـا لـة عـيلم و زانسـت
. خؤ ةويسؤة،َهةرضى زياتر بى
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فةرهةنطؤك
زوناا :تـة خـالَ ،وة تاميسـ وايـة لــة ناوضـةى دةمارانـدنى دةماريَـ دا دةردةكـةوىَ بــة
تايبةتى لةو كةسـانةى كـة بـة منـدالنى درِكـة و ميَكوتـةيان نرتـووة ،كةواتـة نةخؤ ـىيـةكى
ســةختى ظايرؤســىيــة كــة بــة ـيَوةى زيثكــة و بلــؤخ لــة دريَــاةى دةمــاريَكى ثيَســتدا خــؤ
دةنويَنىَ و ئيَب و خار تى زؤرى هةية.
ئيدروسفاىل :برِوانة" :هيدروسواىل".
ائوزينوفيل ـ  :Eosinophileخانةى هؤنرى ترش ،خانةى ترش خواز ،ئة جؤرة لة خرِؤكةسثى-
يةكان دةنكؤلنةدارن و رِيَاةيان بة يَوةى سرو تى و لة نيَوان تةواوى خرِؤكةسثىيةكان لة ية ميلى
ميؤى سىَجادا  %٢تا  %٤ثيَ دةهيَند ،هةرضةند بة تةواوى كارةكـةى لـة لـةشدا رِوون نةبؤتـةوة،
بة بة نشتى لة كاتى ثيَ هاتنى حةساسيةتدا مـاددةى هيسـتام ( )Histamineدةرِيَـاىَ بـؤ
لةنيَو بردنى ئةو حةساسيةتة ثيَ هاتووة.
آب سرى :برِوانة" :هيدروسواىل".
آب سز :برِوانة" :نلوكو ".
آب سياة :برِوانة" :نلوكو ".

آب مرواريد ا  :Cataractئاوى سثى ،ئاو مرواريد ،كاتاراكت ،ما او ،ئـاومروارى ،ئةوئسـبىَ،
ئةوىَ ئسبىَ ،ئاوة سثى ،ئاوة سثى ضاو ،نةخؤ ىيةكة كة بةر ضاو ليَبَ دةكا.
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آب مقطر ا  :Distilled waterئاوى موقةتةر ،ئاوى ئيسؤيب ،ئاوى ضؤرِاوة ،ئاوى تكيَنراو ،ئـاوى
دلنؤثاو ،ئاوى دلنؤثيَنراو ،ئاوى كولنيَنراوى ثالنيَوراو كة لة ثشيش نةرى و دةرمان سازىدا بـة كـار دىَ،
هةلنماو ،ئاويَ كة لة ساردبوونةوةى هةلنمةوة بةرهة دىَ و هياى تيَكةلَ نية.
آبدان :برِوانة" :مثانه".
آبدانك :برِوانة" :مثانه".
آبسه ا  :Abscesدومةلَ ،قوونيَر ،قوليَر ،خـةيارة ،خـةيارؤ  ،خـةيارة  ،خيـارة  ،دمـةلَ ،كـوان،
بريد ثيسـكة ،جـؤرة كوانيَكـة لـة ال رِان و دةورى قـوون دىَ ،ئـاريَن  ،كونـ  ،كولـ  ،كـؤن ،كؤظـان،
كوظان ،كةوةن ،ثرز  ،ئا
كة لة ييَر ثيَستةوة دةدرىَ.

 ،كونيَر ،نؤنر ،ضاف  ،ثةظياؤ  ،دومب ،دومبَ ،بلـؤقى ضـلنكينى بـة يان

آبشامة قلب :برِوانة" :ثريكارد".
آبلـة ـ  :Small poxئاولنـة ،خوريكـة ،هاولنـة ،خرويَكـة ،خورويَلكـة ،خـرو ،خرويَلـة ،خرويَنكـة،
خرووكة ،خورِووكة ،خرويَلكة ،ئةولنـة ،هـاولنىَ ،بالـة ،هالنـة ،هؤلنـة ،هـةلنوىَ ،هةولنـة ،خـورى ،خوريـ ،
خويلة ،خرِؤكة ،خووريكة ،نةخؤ ىيةكى ضلنكى و نِؤ لة نةلَ تؤقلةنةليَ بة سةر ثيَستةوة.
آبله مرغان  :Chicken poxميَكوتة ،دريَلة و ميَكوتة ،درِكة و ميَكوتـة ،درميَكـى سـووكى
ظايرؤسىية كة ثنتةكانى لة ئاولنة دةضد.
ابياض الدم :برِوانة" :لومسى".
آتروفى ا  :Atrophyثووكانةوة ،ئاترِؤفى.
اتوتروفيك ـ  :Autotrophicخؤييَد ،ئوتووترِؤفي .
اثيدميولذى :برِوانة" :همةنِ ناسى".
اثيدميولوذى :برِوانة" :همةنِ ناسى".
االجذام :برِوانة" :جذام".
اختصاصى ،طونةاى ـ  :Specificتايبةتى ،جؤر.
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آرتريات روماتئيياد ا  :Rheumatoid Arthritisجومطةسـؤ بـة هـؤى رِؤماتيشمـةوة ،ئارِتريـت
رِؤماتؤئيد.
اريرتوسيت :برِوانة " :نلبول قرمش".
آزخ :برِوانة" :زنيب".
ازدياد غريعادى مايع :برِوانة" :هيدروسواىل".
آزمايشطاة ـ  :Laboratoryالبراتـور ،البراتـوار ،ئةزموونطـة ،تاقيطـة ،تاقيطـا ،البـوور ،زمؤنطـة،
ويَنى ئةزموون ،ويَنى تاقى كردنةوة.
آزمايشطاة :برِوانة " :آزمايشطاة".
استخوان ـ  :Bone / osئيَس  ،ئيَسقان ،ثيَشة ،ئيَست  ،ئيسقان.
اسثرز :برِوانة" :طحال".
اساليد :برِوانة" :ال ".
آسا ا  :Asthma, Preventتةنطــة نةفةســى ،ثشووســوار بــوون ،بةرهــةنط ،رِةبـؤ ،كةهــةنط.
امسز ـ  :Osmosisكردارى دة ندن ،دة ندن ،دادان ،مةبةست لة دة نـدن جوولنـةى ئـاوة
بةناو ثةردةيةكى هةلنبايَرى ثيارِؤدا.
اسناخ :برِوانة" :كيسةهاى هوائى".
آسيب شناسى ا  :Pathologyخةسارناسى ،نةخؤ ىزانى ،ديـارة لـة زانسـتى ثشيشـكىدا زيـاتر بـة
ماناى نةخؤ ىزانى دىَ ،ثاتؤلؤيى.
آطرانولوسيت :برِوانة" :سلول بىدانة".
آغئز :برِوانة" :كلسؤو ".
افزايش طلبولينها ـ  :Hyperglobulinemiaبةرزبوونةوةي نلؤبؤلينةكان.
افزايش /سريع ضربان قلب ا  :Tachycardiaضوونةسةرى ليَـدانى دلَ ،تاكيكـاردى ،خيَـرا ليَـدانى
دلَ.
افســردطى ـ  :Depressionديَثريَســيؤن ،خــةمؤكى ،دثرســيون،خةمؤكى ،دثرســيون ،ياكــاوى،
ضرووساوى ،داضةكاوى ،ديداماوى ،كشى ،عاجشى ،ئةونارى ،نةبوونى خؤ ى و سةرحالنى ،دلنتـةنطى،
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ثةســتى ،ثشــيَوى ،ثة ــيَوى ،ـيَواوى ،تــةف رــةظى ،ثةريَشــانى ،ــثرِيَوى ،ثة ــؤ )2 .
بارودؤخيَكى دةروونى ية هاورِىَ لة نةلَ دلنطرانى ،دلنسـاردى و مانـدوويى كـة زيـاتر دلنةخورثـة و كـة
بوونةوةى ئيشتيا و بىَ خةويشى لة نةلَ داية.
افعال بنايية :برِوانة " :آنابوليسم".
اكتسابى ـ  )1 :Acquiredنرتنةوةى نةخؤ ى ،نةخؤ ى نرتنةوة ،غةيرة بؤماوة )2 .وةرنِاو،
ثةيداكردوو ،دةستكةوتوو ،وةدةست هاتوو.
اكزما ـ  :Eczemaبِؤ ،تةرِة بِؤ ،ئيَطشميا ،نشنة  ،نةزنة  ،بِؤى تةرِ ،سـةودا ،خؤليـا ،تـةرِةو
بِؤ ،بِؤظ ،جؤرىَ نةخؤ ى خار تى و نانِؤى ثيَستة كة بة هؤنةىل ناديارةوة ثةيدا دةبىَ.
آكنه ا  :Acneزيثكة ،زيثكةى جو َيلنـى ،زيثكـةى نـةجنيَتى ،جـؤش ،زيثـ  ،زثـ  ،زثركـة ،ثرسـ ،
زفت  ،زة  ،جوانـ  ،زيثكـةى عـازةوى كـة لـة رِووى تـازة الوان دا ثةيـدا دةبـىَ ،عـازةوة ،عازةبـة،
جوانكة.
اكولوذى ـ  :Ecologyثيَوةندى نيانلةبةران دةنةلَ ـويَنكار ،دةيةوارناسـى ،يينطةناسـى،
ويَنةوار ناسى ،ويَنةوارزانى ،دةظةرناسى ،بوو ناسى ،ئاقارناسى ،زانةناسى.
آلرذى ا  :Allergyهةستيارى ،لةسةر هةست بوون ،ئـاليَريى ،حةساسـيةت ،هةسـتدار ،لـة
ســةر هةســتى ،هةســتدارى ،هةســتةوةرى ،هةســتؤكى ،هةســتةمةنى ،خــروو  ،هةســتناكى،
هةستياربوون بةرامبةر بة تىَ كة بة يَوةى خار ـت ،ئـاو لـة لـووت يـا ضـاو هـاتد يـا لـِ
دةركردن خؤى دةنويَنىَ.
آلئيئل :برِوانة" :كيسةهاى هوايى".
آلوئولهاى ريوى :برِوانة" :كيسةهاى هوائى".
آلئثسى :برِوانة " :طابى".
آماس ثاشام مغز :برِوانة" :مننايت".
آماس شامة رية :برِوانة" :ذا اجلن ".
آماس شش :برِوانة" :ذا الريه".
آماس كبد :برِوانة" :هثاتيت".
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آمبئىل ا  :Emboliنِانى كتوثرِى خويَد هيَنةر يا خويَد بـةر بـة هـؤى مـةيينى خويَنـةوة،
ك بوونةوةى دةمارى لةش ،ئامبؤىل.
آمبئليس  :برِوانة " :آمبولي".
آنابئليس ا  :Anabolismكردارى دروست بوون ،كردارى دروست كردن ،ئانـابؤليش  ،ثيَـ
هيَنةكردار ،ثيَكهيَنةكردار ،زيندةثالَ ،ثيَكهيَنةرة كردار.
آنابئليك سلئل :برِوانة " :آنابوليسم".
آناتئمى ا  :Anatomyتويَكارزانى ،ئاناتؤمى ،تايبةتة بة ليَكؤلنينةوةى ثيَ هاتنى ناوةوةى
زيندةوةر ،تويَكارى ،زانستى ى كردنةوة ،لةش ناسى ،زانستى تويَكارى ،زانستيَ كة سةبارةت
بة دارِ تى لةش و ضؤنيةتى ئةندامةكان و ثيَوةنىيان لة نةلَ يةكدى باس دةكا.
آنرتولوذى :برِوانة" :انسان ناسى".
آنتااى بيئتيااك ا  :Anti – Bioticديةزينــدةكان ،دية زينــدة ،ئــانتى بايؤتي ـ  ،دةرمان ـة دية
ضلنكى يةكان ،دية باكؤيا ،ديى ضلن  ،زيندةدي ،دةرمانى و كردنى رِيـم و ضـلنكى لـةش و كو ـتنى
ميكرِؤب.
آنتــى ذن ـ  :Antigenديةجــيَد ،ديةييــان ،ئــةنتى ج ـيَد ،دية ييَــد ،ديةكــردار ،ئــةنتىجــيَد،
ديةثةيداكةر ،ديثةيداكةر ،ديةيييَد.
آنتىبادى اختصاصى ا  :Specific antibodyديةتةنى تايبةتى.
آندوكارد ا  :Endocardنيَوثؤش ،ناوة توىَ ،ئةو ضينةى كة نيَوةوةى دلنى داثؤ يوة ،واتة دواى
ميؤكاردة ،ثةردةية كة رِووى ناوةوةى ماسؤلنكةكانى دلنى داثؤ يوة.
آندوكارديت ا  :Endocarditisهةوكردنى نيَوثؤ ى دلَ ،ناوثؤ ة سؤى دلَ.
انديكس ـ  :Indexثيَوةر ،ئينديَكس.
آنذيئادم ا  :Angioedemaئاوسانى بؤرِييةكانى خويَد ،هةلنئاوسانى بؤرِيىيةكان.
انسانشناسى ـ  :Anthropologyمرؤظـ ناسى ،ئينسان ناسى ،ئانؤِؤلؤيى.
االنسداد الوعائى :برِوانة " :آمبوىل".
انسداد جريان خون :برِوانة " :آمبولي".
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آنساالاليت ا  :Encephalitisهــةوكردنى ميَشـ  ،ميَش ـ ثةنــةمى ،بــاكردنى ميَشـ  ،ميَشكةســؤ،
نةخؤ ىيةكى ظايرؤسىية كة دةبيَتة هؤى ثةنةمان و ضلن كردنى ميَشـ و لةكاركـةوتنى ئةعسـاب و
خةوالنوويى.
انفاركتوس قلبى ـ ) :Myocardial infarction )MIسـةكتةى دلَ ،رِاوةسـتانى دلَ ،جةلنتـةى
دلَ ،دلَ مت بوون ،لة كار كةوتنى ماسؤلنكةى دلَ ،ثةككةوتنى ماسؤلنكةى دلَ ،دلنة وةستىَ ،دلنـةكثىَ،
ويَستى دلَ ،دؤخى لة ليَدان كةوتنى دلَ ،دلَ وةستان ،مةرنى لة ثرِ و ناكاو.
انفاركتوس ميوكارد :برِوانة" :انواركتوس قلبى".
انفجار تنفسى ـ  :Respiratory burstتةقينى بؤرِييةكانى هةناسة /هةوا.
آمنى ا  :Anemiaئانيَميا ،ئانيَمى ،كة خويَنى.
اهداى خون :برِوانة "خون دهندة".
اوريون ـ  :Mumpsملةخرِة ،خةركانة ،ئؤريؤن ،ملةخرِىَ ،ملةماسى ،ثةنةميانى زىل لووى بد نوىَ،
لكى بنانوىَ كة زؤر هةلندةماسىَ و مب ئةستوور دةبىَ ،غةنازيلة ،غةنازير ،خةنازير ،خةنازيب ،كؤمةلنة
لكى لةنواوى مب كة برِىَ جار زؤر نةورة دةبد.
امينى :برِوانة" :مصونيت".
اميونوفارماكولوذى ـ  :Immunopharmacologyبةرنرىزانى دةرمانةكان.
اميونولوذى ـ  :Immunologyبةرنرىزانى ،ئيمؤنؤلؤيى.
اميونولوذى انطلها ـ  :Immunoparasitologyبةرنرىزانى مشةخؤرةكان.
اميونولوذى بيماريهاى عفونى ـ :Immunology of Infectious Diseasesبـةرنرىزانـى
نةخؤ ىية ضلنكىيةكان.
اميونولوذى تغذيه ا  :Nutritional Immunologyبةرنرىزانى خؤرا  /بايوى.
اميونولوذى تومورها ـ  :Tumor Immunologyبةرنرىزانى وةرةمةكان.
اميونولوذى دام ـ  :Veterinary Immunologyبةرنرىزانى ما ت.
اميونولوذى دهان و دندان ـ  :Oral Immunologyبةرنرىزانى دة و ددان/ديان.
اميونولوذى رفتارى ـ  :Behavioural Immunologyبةرنرىزانى كردارى.
اميونولوذى طياهان ـ  :Plant Immunologyبةرنرىزانى نياكان /رِووةكةكان.
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 :Endocrine Immunologyبــــةرنرىزانـــى رِييَنــــةكان.

اميونولوذى فضا ا  :Space Immunologyبةرنرىزانى فةزا.
اميونولوذى خماطى ا  :Mucosal Immunologyبةرنرىزانى لينجاوةكان.
باد سرخ ـ  :Erysipelasباى سوور ،باى موبارة  ،زوورةبا ،نةخؤ ىيةكى نرانى ثيَستة ،با سؤر،
باى مبارة  ،سوورةبا ،سوورينةوة ،ما ةرة ،ثةمبة تا ،يةكيَكة لةهةوكردنة نرينطةكان كة زؤر جـار
توو ى ثيَست دةبىَ و هؤكارةكة ى دةنةرِيَتةوة بؤ بةكؤياى سؤيَثتؤكؤكسى جـؤرى ب( Group
)B Streptococcusية ،ماوةى كرِكةوتنى بةكؤياكة لة نيَوان  ١بؤ  ٣رِؤيةو بة دةنمةن دةناتة
هة ت رِؤيان .مرؤظ لة ثرِ لةرزيَكى توندى ىلَ دىَ كة ةقةى ددانى دىَ بة رِادةية تاكةى تـا  ٣٩تـا
 ٤١ثلة دةضىَ ،هيَلنن دان و رِ انةوة دةبينرىَ.
باد فتق :برِوانة" :فتق".
باد مبارك :برِوانة" :باد سر ".
بادامك :برِوانة" :لوزة".
بادامكها :برِوانة" :لوزةها".
بازوفيل ـ  :Basophileبازؤفيب ،خرِؤكةى توت ،خانةى هؤنرى توت ،توـت خـواز ،ئـة جـؤرة لـة
خرِؤكةسثى يةكان دةنكؤلنةدارن و رِيَاةيان بة يَوةى سرو تى و لة نيَوان تةواوى خرِؤكةسـثىيـةكان
لـة يـة ميلـى مـيؤى سـىَجـادا  %٠تـا  .)1mm3 blood = %0 - %1(%١واتـة كـةمؤيد
خرِؤكةكانى خويَند ،ناوكيَكى نارِيَ يا خـؤد لـة ـيَوةى ثيتـى ""Sى هةيـة .هةرضـى دةنكؤلنـةكانى
سايتؤثالزميشد نةورةو زؤرن ،بة لة قةبارةدا ضؤن ية ن و هؤنرى بؤية توتةكاند .بازؤفيلةكان
لة نيَو خويَددا زؤر كةمد ،بة دةتواند لة نيَو موولوولةكاندا بانة دةرةوةى موولوولةكان و لةوىَدا
ببنة ماستؤسيت( )Mast-cellsو لة دةورووبةرى موولوولـةكاندا مبيَننـةوةو رِيانـدنى هيَثـاريد بـة
ئةستؤوة بطرن يانى لة كاتى ثيَويستداو بؤ بةرنرى لة مةيينى خويَد ،هيَثاريد برِيَان.
باسور :برِوانة" :بواسِ".
بافت ـ  :Tissueانة ،تةميانةكان ،ضنراوةكان ،ضنراوة ،تةميانة ،تان و ثؤ.
بافــت بــردارى =  :Biopsyمنوونــة هــةلنطرتد ،منوونــة هةلنطرتنــةوة ،منوونــة وةرنــرتد ،ثشــكنينى
انةى زيندوو ،بايؤثسى ،بين و ضاوىلَ كردنى ئةو ـانانةى كـة لـة لة ـى بوونـةوةريَكى زينـدوودا
دةردةهيَندريَد بؤ دةست نيشان كردنى جؤرى نةخؤ ينةكةيان ،هةلنطرتنى بة ـيَ لـة ثيَكهاتـةى
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لة ى مرؤظــ بـؤ تـاقي كردنـةوة ،تاقيكـارى تـان و ثـؤى زينـدوو بـة مةبةسـتى ليَكؤلنينـةوةو
ناسينى جؤرى نةخؤ ى.
بافت مردطى :برِوانة" :نكروز".
بافت همبند ـ  :Connective tissueبةستةرة انةكان ،بةستةرة انة.
بالينى ا  :Clinicalكلينيكالَ ،سةرجيَى ،بينطةيى.
بة ندرت ،بسيار كم ـ  :Rareزؤر زؤر كة  ،برِيَكى زؤر كة .
بــدخيم ـ  :Malignantمةترســيدار ،نةخؤ ــى مةترســىدار ،كو ــندة ،نةخؤ ــى ب ـىَدةرمــان،
نةخؤ ى بىَضارةسةر ،يَرثةجنة.
الربداْ  :برِوانة" :ماالريا".
برسام :برِوانة" :ذا اجلن ".
برسامة :برِوانة" :ذا اجلن ".
برص :برِوانة" :جذام".
بروسلوز :برِوانة" :ت مالت".
بروشور ـ  :Catalogeكاتالؤط ،برِؤ ؤر.
برون شامة قلب :برِوانة" :ثريكارد".
برونشيت ـ  :Bronchitisهةوكردنى بؤرِى هةوا.
بسيار ـ  :Manyزؤر.
بسيار زياد ـ  :Plentyزؤر زؤر.
بطء القلب :برِوانة" :كاهب ضربان قل ".
بندية :برِوانة" :ليطامنت".
بنديزة :برِوانة" :ليطامنت".
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بواســري ـ  :Hemorrhoidبةواســِ ،مايةســِى ،بيَوةســِى ،بةوةســِى ،باوةســِ ،باســوور،
نةخؤ ى ثةنةمانى رِة ـةدةمارنةىل خـوارووى رِؤؤلنـة و دةرثـةرِينى بـة دةورى نيشـتنطةدا كـة زط
كاركردن ديوار دةكا و ئيَب و ئازارو زؤرجار خويَنيشى لة نةلَ داية.
بئاسري شرجية :برِوانة" :بواسِ".
بوم شناسى :برِوانة" :اكولويى".
بىخوابى ـ  :Insomniaبىَخةوى.
بيمارى آكلة :برِوانة" :جذام".
بيمارى خورة :برِوانة" :جذام".
بيمارى هانسن :برِوانة" :جذام".
بيماريهاى تب دار ـ  :Febrile diseasesنةخؤ ىية ياودارةكان.
بيماريهــاى غــدد مرتشــلة داخلــى ـ  :Endocrinopathiesنةخؤ ــىيــةكانى رِييَنــة دةلنيَنــةرة
نيَوخؤيىيةكان.
بيوثسى  :برِوانة" :بافت بردارى".
تاسى :برِوانة" :طابى".
التامور :برِوانة" :ثريكارد".
تاندون :برِوانة" :زردثى".
تب اردو :برِوانة" :تيووئيد".
تب ر׳بع :برِوانة" :ماالرياى ويواكس".
تب رودةاى :برِوانة" :تيووئيد".
تب سرخ :برِوانة" :ممل ".
تب الزم :برِوانة" :سب".
تب لرز :برِوانة" :ماالريا".
تب لرزة :برِوانة" :ماالريا".
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تب مالت ـ  Brucella, Brucelosisتاى مالنتا( ،ت مديؤانةاى :ضونكة لة ليَوارةكانى دةرياى
مةديؤانة بآلوبؤتةوة بةو ناوةش بةنيَوبانطـة) ،حةمـةى مالنتـا ،حةمـةى مالنتـة ،نةخؤ ـى برِؤسـيَلال،
بةكؤيايةكة بة ناوى برِؤسيَلال كة ةش جؤرى هةية و بريت لة :ئـةلف :برِؤسـيَلالى Melitensis
كة توو ى مةرِ و بشن دةبـىَ و لـة رِيَطـاى ـِةوة بـؤ مـرؤظ دةنوازريَتـةوة ،سـىَ جـؤرى هةيـة .ب:
برِؤسيَلالى  Abortusلة نا داية و ئةميب نؤ جؤرى هةية .ج :برِؤسيَلالى  Suisكة لة بةراز دايـة و
ضــوار جــؤرى هةيــة .ض :برِؤس ـيَلالى  Canisكــة لــة ســةط دايــة ،بــة لــة ســالنى ١٩٦٧دا جيــا
كراوةتةوةو زؤر دةنمةنة : .برِؤسيَلالى  .Ovisح :برِؤسيَلالى  .Neotomaeديارة هةر يةكةيان
تايبةت بة نيانلةبةريَكة ،بة لة هةموويان نرينطؤ برِؤسيَلالى  Melitensisو Suisة كـة مـرؤظ
توو ى نةخؤ ى دةكةن .برِؤسيَلال باكؤىيةكى ضـيلكةيى نـرا نيَطـةتيظى كـةميَ نةورةيـة كـة لـة
ى يـانى لـة سـةهؤ َل دا ـةش مـانط و لـة ـِدا ثيَـن
ويشكى و تةرِىدا زؤر بةرنةى د ةرةوة دةنـر َ
حةوتوو دةتوانىَ باى.
تب خمملك :برِوانة" :ممل ".
تب مليتوكوكسى :برِوانة" :ت مالت".
تب مواج :برِوانة" :ت مالت".
تب نوبة :برِوانة" :ماالريا".
تب يازة :برِوانة" :ماالريا".
تبخـال =  :Herpes, Herpes simplexتيَميسـ  ،تـةب خـالَ ،هيَـرثس ،تاميسـ  ،هـةلنشرِان،
خشرؤ  ،زؤنا ،زؤستةر ،متيس  ،ياومش ،ياونيشـان ،وةدايـب ،ئيَمشـ  ،كةرمشـ  ،زرِثـ  ،قرمتاغـةى
دةور ليَو كة بة هؤى نةخؤ ى (بة تايبةتى ياو) يان رِاضلنةكينةوة سةرهةلَ دةدا.
حتت اجللدى :برِوانة" :زير جلدى".
تدرن :برِوانة" :سب".
ترمبوســيتوثنى ـ  :Thrombocytopeniaكــة بــوونى ثــةرِةكانى خــويَد ،كــة بوونــةوةى
ثةرِةكانى خويَد.
ترومبوسيت :برِوانة" :ثالكت".
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ترياق :برِوانة" :ثادتد".
تشخيص بيمارى ـ  :Diagnostic / diagnosisناسـينةوةى نةخؤ ـى ،دةسـت نيشـان كردنـى
نةخؤ ى ،ديارى كردنى نةخؤ ى.
تظاهرات نزله خليف ا  :Catarrhalنيشانة سووكةكانى هة مةت.
تفاعل :برِوانة" :عكس الامب".
تقئيض :برِوانة" :كاتابوليسم".
تناس :برِوانة" :فتق".
تنظي واكنشهاى امينى ا  :Immune regulationرِيَكخستنى ثةرضةكردارة بةرنرييةكان.
التهاب السلايا :برِوانة" :مننايت".
التهاب الشغاف :برِوانة " :آندوكاوديت".
التهاب الغدة الدرقية :برِوانة" :تِوئيديت".
التهاب الكبد :برِوانة" :هثاتيت".
التهاب آندوكارد :برِوانة " :آندوكاوديت".
التهاب حلق :برِوانة" :عوونت نلو".
التهاب دهان ـ  :Stomatitisهةوكردنى دة  ،هةوكردنى نيَو زار ،هةوكردنى نيَو دة  /زار.
التهاب رية :برِوانة" :ذا الريه".
التهاب شريان طيجطاهى ـ  :Temporal Arteritisهةوكردنى خويَنبةرى الجانط.
التهاب طلو :برِوانة" :عوونت نلو".
التهاب غدّة تريوئيد :برِوانة" :تِوئيديت".
التهاب مفاصل ـ  :Polyarthritisئاوسانى جومطةكان.
التهاب يك آلئيئل ا  :Alveolitisهةوكردنى ضيكةلندانؤضكةية .
توبركولوز :برِوانة" :سب".
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تئرم كبد :برِوانة" :هثاتيت".
توقف القلب :برِوانة" :انواركتوس قلبى".
توليد مثل ـ

 :Reproductive Immunologyبةرنرىزانى زاووزىَ.

تومور ـ  :Tumorتؤمؤرِ ،وةرة  ،سؤ.
تونسيل :برِوانة" :لوزة".
تيرت :برِوانة" :عيار".
تيرتاذ /تيرتاسيؤن ـ  :Titrationثيَوانة كردن ،دياري كردنى ثيَوانة ،تيؤكردن.
تريوئيديت ـ  :Thyroiditisهةوكردنى رِييَنةى دةرةقى ،هةوكردنى رِييَنى ملةقؤرتة ،نالندةسـؤى
ملةقؤرتة.
تيفوئيد ـ  :Typhoidتيوؤئيد ،نرانةتا ،كةوتةيى ،كةوتوويى ،حةسبة ،رِةش نرانى ،ئيشـانران،
نرانةتىَ ،تاى رِؤؤلنة ،تـاوى رِؤؤلنـة ،سـىيـة تـا ،نةخؤ ـى نرانـةتا ،كةفتـةيى ،تايوؤسـى زنيشـى
ثىَدةلنـيَد ،سـوورةباو .نةخؤ ـىيـةكى ضـلنكى يـة كـة زيـاتر بـة هـؤى خـؤرا  ،ـِو ئـاوى ثيسـةوة
دةنوازريَتةوةو دةبيَتة هؤى ياو ،زنة ؤرىَ ،بىَ حالنى ،سةرئيَشة و ماسينى رِؤؤلنة ،كة هؤكارةكـةى
ساملؤنيَلال تايوىية و ئةو كةسانةى كة ئة باكؤىيةيان لة نيَو توورةكةى زراو دايـةو نيشـانةية لـة
نةخؤ ى يةكةيان ىلَ وةدةرنةكـةوتووة ،هـةلنطرانى ميكرؤبةكـةن و لـة نـةلَ ثيسـايىدا فرِيَـى دةدةنـة
دةرةوة .دةورةى اراوةى نةخؤ ىيةكة  ١٠تا  ١٤رِؤيةو تايةكةى وردة وردة بةرةو بةرزبوونةوة
دةرِوا.
تيموس ـ  :Thymusكؤلنةرِييَنة ،رِييَنةكؤلنة ،كؤلنةنالند.
تيموسيت ـ  :Thymocyteتيمؤسايت ،ئةو ليموةخانانةى كة لة كؤلنةرِييَنةوة وةرنِاون.
ثا ثركافتى :برِوانة " :لب سنى".
ثا فلجى :برِوانة " :لب سنى".
ثادتن ـ  :immunoglobulin, Antibody, anticorديةتـةن ،ئـةنتىبـادى ،ئـةنتىكـؤر،
ئيمؤنؤنلؤبؤل  ،ياربةر ،ياربرِ ،ديةيار ،دةرمانى يار.
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ثادزهر :برِوانة" :ثادتد".
ثادطن :برِوانة " :آنتى ين".
ثاراتيفوئيد ـ  :Paratyphoidثاراتيوؤئيد ،ثاراتايوؤئيد ،يَوة نرانةتا ،سووكة نرانةتا.
ثارة شدن لولة رحم ـ  :Fallopian tubeدرِانى بؤرى مندالندان.
ثازهر :برِوانة" :ثادتد".
ثاسخهاى امينى ـ  Immunoaugmentationوة

دةرةوة بةرنرييةكان.

ثالو :برِوانة" :زنيب".
ثديدة احنصاار آللاى ا ( :Allelic Exclusion of Allotypes (AEAديـاردةى بةرتةسـ
بوونةوةى ئاليَلى.
ثر ـ  :Fullثرِ ،فوولَ.
ثر آبى مغز :برِوانة" :هيدروسواىل".
ثروتني در ادرار ـ  :Proteinuriaبوونى ثرِؤت لة نيَو ميشدا.
ثرى ثنومونى :برِوانة" :ذا الريه".
ثرى كارد :برِوانة" :ثريكارد".
ثريكارد ـ  :Pricardدةورةثؤش ،ئةو ضينةى كة دةرةوةى دلنى داثؤ يوة ،ثةردةى دلَ.
ثالمسوديوم ـ  :Plasmodiumمةالرِيا ،لةرز و تاو ،ثالمسؤديؤ .
ثالمسوديومى فالسيثارم ـ :Plasmodium Falciparumمشةخؤرى نرانة مةالرِيا.
ثالمسوسيت ـ  :Plasma cellsثالمسؤسـايت ،ثالمسـا خانـة ،ثالمسةخانـة ،خانةيـةكى باـووكى
خرِة ،بةوةش جيا دةكريَتـةوة كـة ناوكـة تةنـة بؤيـةكانى(كرؤمات ) بـة ـيَوةى تؤثةلنـة تيشـ لـة
ضيَوةكةيدا رِيش دةبيَ و هةروةها ئة خانةية دية تةن دروست دةكا.
ثالسنتا :برِوانة" :جوت".
ثالكت ـ  :Platelets, Termbocyteثةرِةكانى خويَد ،خةثلنةى خـويَد ،ثالكيَـت ،ترمبؤسـايت،
ثةرِةكانى خويَد كة خانةى زؤر باووكد و تايبةمتةندى ثيَوةنووسانيان هةيـة ،لـة كـاتى ثيَـ هـاتنى
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خويَد رِيَاى دا لـة سـةر يـة دةنيشـد و ثيَشـطِى لـة خـويَد رِيَـاىيةكـة دةكـةن .رِيَـاةى سرو ـتى
ثةرِةكانى خويَد لة ية ميلى ميؤى سىَجادا  ١٥٠٠٠٠تـا  ٤٥٠٠٠٠ن ،واتـة 1mm3blood
 = 150000 – 450000دانةن .لة خويَنى ِدةرةكاندا لة ـيَوةى خةثلنـةى خـرِ يـا هيَلكـةيى
قةبارة باوو دا ديارن ،تِةيان  ٢تا  ٤مايكرِؤميؤةو ناوكيشيان نية .لةبـةر ئـةوة تيَكرِايـى مـاوةى
ييانيان  ١٠رِؤية ،لة خانة تايبةتىية نةورةكانى نيَو مؤخى ئيَسكةوة بة ـيَوةى ثارضـةى ثارِثاـ ِر
ثةيدا دةبد .ئـة ثةرِانـة ئـةنشمييَكى ت ايبـةتى نـرينط بـؤ مـةيينى خـويَد دةردةدةن و خؤ ـيان لـة
ناوضةى برينةكةدا ثيَكةوة دةنووسيَد و قةثاغيَ دروست دةكةن كة دةمى برينةكة دةنريَ و نايـةلنيَ
خويَنةكة دةرضيَ .خويَنى نيانلةبةرة برِبرِةدارةكانىتر جطة لـة ـِدةر ،وة بالننـدةو و ـكاوةكى-
يــةكان لــة جيــاتى ئــة ثــةرِة خويَنانــة ،خانــةى مةيةنــةر()Thrombocytesيشــيان هةيــة ،ئــة
خانانةش بةوة جيا دةكريَنةوة كة يَوة تة يلةيى و ناوكدارن و قةبارة يان لـة ثـةرِةكانى خـويَنى
مرؤظ نةورةترة.
ثلشت خونى.′ ( :ل ،)′برِوانة" :عوونت خون".
ثلمونيت( :ثۥ) ،برِوانة" :ذا الريه".
ثلورزى :برِوانة" :ذا اجلن ".
(ر) ،برِوانة" :ساثروفيت".
ثودةرست :ۥ
ثودةروى :برِوانة" :ساثروفيت".
ثودةزى :برِوانة" :ساثروفيت".
ثودر ـ  :Powderتؤز ،ثؤدر ،ثاودر.
ثوست ـ  :Skinثيَست ،كةوةلَ ،كةولَ.
ثوست سر ـ  :Scalpثيَستى سةر.
ثيشابدان :برِوانة" :مثانه".
ثيماب :برِوانة" :سر ".
ثيودرم :برِوانة" :عوونت ثوستى".
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ثيوند زنى ـ  :Hybridizationثيَوةند كردن ،دوو رِةنة كردن.
جذام ا  : Leprosy, Hansen’s diseaseنوىل ،كؤتى ،كوتى ،نةخؤ ى نوىل ،نـورِى،
نةرِبوون ،نةرِة نؤ ة ،ثيسى ،خِ  ،خؤرة ،نةخؤ ى يةكى ثيسة ،ةقا فلووس ،نـويرة ،كوـت،
ثووت  ،جوزا  ،نةخؤ ىيةكى ثيَستى ثةرةنر كة دةبيَتة هؤى داكةوتنى ليَو ،كةثؤ و قامكةكان.
جرب ـ  :Scabiesنالَ ،نةخؤ ىيةكى نِؤى ثيَستة كة زياتر لة ناونةلَ و بد رِانةكان و هةروةها
بد بالَ دا ثةيدا دةبىَ كة هؤكارةكةى ""Sarcoptes scabieiية ،نرِوىَ ،نةرِ ،ضنطنة.
جرم ملكوىل :برِوانة" :وزن مولكوىل".
اجلس املضاد :برِوانة" :ثادتد".
جلت ـ  :Placentaويَآلش ،ئاوةلَ منالَ ،هاوةلَ منالَ ،ولنف ،ثالسيَنتا ،ويَلنداش ،هةظالنؤ  ،هـةظالَ
باوو  ،لف ،جوت ،ئاوالَ منالَ ،ياوةرة ،نر ،ادةماريَكة كة لة ثشدان دا بايو بة ئاولةمة دةنةيةنىَ.
جهش ـ  :Mutationبازدان ،موتاسيون.
جوش صورت :برِوانة " :آكنه".
جئش غرور جئانى :برِوانة " :آكنه".
جوش غرور :برِوانة " :آكنه".
جيوة ـ  :Mercuryجيوة ،ميَركؤرى.
حاد ـ  :Acuteكورت ماوةو تيَثةرِ ،كتوثرِ ،لة زانستى ثشيشكىدا بة ماناى تووش بوونيب دىَ.
حاصة :برِوانة" :طابى".
حامل ـ  :Carrierهةلنطر ،حاميَب.
حاملطى خارج رمحى ـ  :Ectopic pregnancy = EPسكثرِى لة دةرةوةى مندالندان.
حب الشباب :برِوانة " :آكنه".
حبابضةها :برِوانة" :كيسةهاى هوائى".
حبابك :برِوانة" :كيسةهاى هوائى".
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حساسيت زدايى ا  :Desensitizationلةنيَوبردنى حةساسيةت ،البردنى هةستيارى ،حةساسـيةت
سرِينةوة ،ناهةستيار كردن.
حساّسيّت :برِوانة" :آلريى".
حصبة :برِوانة" :تيووئيد".
حفرة لطن خاصرة :برِوانة" :لطد".
حال املنطقية :برِوانة" :زونا".
حال منطقى :برِوانة" :زونا".
حال :برِوانة" :تبخال".
احلمرة :برِوانة" :باد سر ".
محلة سر درد :برِوانة" :ميطرن".
احلمى القرمزية :برِوانة" :ممل ".
محى املالطا :برِوانة" :ت مالت".
حئض :برِوانة" :لطد".
خارشك :برِوانة" :جرب".
خـــانوادة ابـــرذن اميونوطلبـــولني ـ  :Ig-Supergene familyبنةمالنـ ـةى ســـوثيَرجيَنى
ئيمؤنؤنلؤبؤل .
خذعة :برِوانة" :بافت بردارى".
خروسك :برِوانة" :خناخ".
خاليا حمببة :برِوانة" :سلول دانةدار".
خلية بالعة :برِوانة" :ماكروفاي".
خلية غري حمببة :برِوانة" :سلول بىدانة".
خنازير :برِوانة" :اوريون".
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خناق ـ  :Diphtheriaخرووزة  ،خةنـدةكؤ  ،قـوورِط نـِان ،نـةرووةخرِة ،خـةناخ ،دوو ـاخة،
وةناخ ،ديوؤيا ،ملةخرِة ،خرووسة  ،خورؤسة  ،خةندخةندو  ،ثيَران ،قاس ،بةغمة ،بوغمة ،خرالة،
نةخؤ ــىيــةكى نِؤيــة لــة جــؤرى باســيب ســةر هــةلَ دةداو تويَــاالنيَكى نووســتة لــة ســةر نــةروو،
قورِقورِاناـ و هيَنــديَ جــاريب ضــاو و ــةرمى ين دروســت دةكــا .هؤكارةكــةى بةكؤيايــةكى نــرا
ثؤزةتيظــة بــة نــاوى  Corynebacterium Diphtheriaeكــة قةبارةكــةى لــة نيَــوان  ٢تــا ٤
ميكرِؤن داية و ئة سةرو ئـةو سـةرى ئةسـتوور و نـةنؤرِن و لـة ـيَوةى ثيتـى ضـينى دان .يةهـرى
بةكؤياكة بؤ مرؤظـ زؤر زيان بةخشة كة زؤر جار دةبيَتة هؤى مردن ،ضونكة يةهرةكةى دةكاتـة نيَـو
سوورِى خويَنةوةو كار دةكاتة سـةر بـة تايبـةتى ناوثؤ ـى دلَ ،نورضـيلة و هيَنـد َي جـار خانـةكانى
دةماريب دةنريَتةوة ،بةو يَوةية كـة يةهرةكـة لةسـةر خانـةكان دةنيشـىَ و ثيَكهاتوويـةكى ئـالنؤز
دروست دةكا كة قةت ى نابيَتةوة كة هةر ئة ثيَكهاتووة ة دةبيَتة هؤى مردنى نةخؤش.
خودامينى ـ  :Autoimmuneئوتوو ئيميؤن ،خؤبةرنرى.
خون در ادرارـ  :Hematuriaبوونى خويَد لة نيَو ميشدا.
خون دهندة =  :Blood donorخويَندةر ،خبشندةى خويَد ،خويَد ثيَدةر ،خويَد بةخب.
خون شار :برِوانة" :بواسِ".
خونريزى شبكية ضشم ـ  :Retinal hemorrhageخويَد بةربوونى تؤرِى ضاو.
خوى سودايى :برِوانة" :صورا".
خيز جنينى ـ  :Hydrops fetalisئاوسانى كؤرثةلة.
داْ االسد :برِوانة" :جذام".
داْ الشقيقة :برِوانة" :ميطرن".
داْ امللوك :برِوانة" :نقرس".
داْ النقرس :برِوانة" :نقرس".
داء الثعلب :برِوانة" :طابى".
داء املنظقه :برِوانة" :زونا".
داخل ثوست ـ ) :Intra-dermal( I.Dنيَو ثيَست.
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دبةخاية :برِوانة" :فتق".
درد مفاصل ـ  :Arthralgiaئازارى جومطةكان.
درشت خوار :برِوانة" :ماكروفاي".
درون شامة قلب :برِوانة " :آندوكاود".
دستطاة طوارش ـ  :Digestive system/ tractكؤئةندامى هةرس ،كؤئةندامى هازمة.
دكرتـ  :Doctorدوكتور ،ثشيش  ،حةكيم ،لوقمان ،بشيش .
دهنــدة =  :Donorكةسـيَ كــة خــويَد يــا يــةكيَ لــة ئةندامــةكانى وة نورضــيلة دةدا بــة
كةسيَكىتر ،بةخشةر ،بةخشندة ،بةخشةر ،بدةر ،ثيَدةر ،دايندة.
دو رطة ثرورى :برِوانة" :ثيوند زنى".
دوار سر :برِوانة" :سرنيجة".
ديابت ا  :Diabetesنةخؤ يى ةكرة ،نةخؤ ى قةندى خويَد ،ةكرة ،ةكرمش ،ديابيَـت ،ميـشى
ةكراوى ،نةخؤ ى قةن.
ديفرتى :برِوانة" :خناخ".
ذات اجلنااب ا  :Pleurisy / Pleuritisســةتبَ و جــة  ،ئاوبــةنط ،بــةرةزا  ،س ـتبَ و جــة ،
ساتوورجة  ،سى ثؤ ة سؤ ،سىية ثؤ ةسؤ ،ئاظـ سينط ،نةخؤ ىيةكة لة ئاوسانى ثةردةى سـى و
ثةيدابوونى الويَ تيَيدا كة ياو ،كؤخة ،ضلن و ديوار هةناسةدانى لةنةلنة.
ذات الريه ـ  :Pneumoniaهةوكردنى سىيةكان ،سىيـة سـؤ ،سـينةثالنوو ،ماسـينى سـىيـةكان،
ثيَنؤمؤنيا ،ئاوسانى سىيةكان ،نرةسى ،هةوكردنى انةى سىيةكان ،دةردة سى ،يانة سى ،ثـشوو،
فر  ،نةكسؤ ،نةخؤ ى ثةنةمان و ضلن كردنى سيثةال كة ياو ،كؤخة و بةلنغةمى لة نةلنة ،ئاظسينط،
بةرةزا  ،يان و بر لة سةرماوة.
ذات السحايا :برِوانة" :مننايت".
ذات الكلية :برِوانة "نوريت".
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ذن ـ  :Geneبؤهيَـبَ ،ييَــد ،جـيَد ،بؤمــاوة مــااد ،بؤهيَلنــة مــاادى نــاو خانــة ،هؤكــارى رِانواســتنى
دانستةنةىل رِةنةزى لة كرِمؤزؤ دا.
ذنتيك ـ  :Geneticsبؤمـاوةزانى ،كنيَتـى زانـى ،بؤمـاوةيى ،جـ ناسـى ،كنيَتـى ،بـؤ مانـةوةى
سيوةتةكا ن دةكؤلنيَتةوة كة دةبنة هؤى ليَ ضوون و جياوازى وةضة ية بةدوا يةكةكاندا.
ذنوتيث ـ  :Genotypeبؤماوةبابةت ،جيَنؤتي  ،ييَنؤتي  ،جيَنؤتاي  ،ييَنؤتاي  ،نيشـانةييَد
بؤماوةيى ،خةسلنةتى هاوبة ى نيَوان نيانلةبةرانى هاو يَوةو هاوجؤر.
رآكسيئن :برِوانة" :عكس الامب".
رباط :برِوانة" :ليطامنت".
رطربط :برِوانة" :سياهرط".
رمام :برِوانة" :ساثروفيت".
روبال :برِوانة" :سرخجة".
روتاتئر ا  :Rotatorرِؤتاتؤر ،نةردانة ،بشويَنةر ،يةنةر.
روشن ـ  :Clearرِوون.
رية :برِوانة " :ب".
زرد آب :برِوانة" :صورا".
زردابدان :برِوانة" :كيسة صورا".
زردة زخم :برِوانة" :زردزخم".
زردثــى ا  :Tendonتانــدؤن ،يىَ ،يىَ ،كةزيشكــة ،ثــةتكى ماســؤلنكة ،بةنــدؤ  ،ئةمانــة
رِيشـــالنةى ثـــةتى بـــةتيند ،بـــة

جـــِِ نـــ

و فـــةرمانيان بةســـتنةوةى ماســـؤلنكة بـــة

ئيَسكةكانةوةية ،ثيويَكى زةردة كة ماسؤلنكة و ئيَسقان ثيَكةوة دةبةستىَ.
زردزخم ـ  :Impetigoئاورة ،ئانرة ،زةرثيش ،نةخؤ ىيةكى ثيَستى ضةتوون و ميكرِؤبى كة ئةنةر
ثــةرةى ســةند بــة ـيَوةى بلؤقطــةليَكى ض ـلنكى و زؤر نــِؤ دةردةكــةوىَ ،ناســراوتريد ثيَستةســؤى
دةرمى ية لة نيَو مندا نـدا زؤر بـآلوةو زؤر بـة ئاسـانى ضارةسـةر دةكـرىَ .بـؤ يةكـة جـار لـة سـالنى
1860ى زايينىدا لة اليةن  Dunnو Foxةوة باسى ليَوةكراوة.
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زردى :برِوانة" :يرقان".
زرق :برِوانة" :نلوكو ".
زطيل ـ  :Wartبالووكة ،بالوو  ،بالوويـ  ،بالؤكـة ،بايلـة ،ثـالوو ،نةندمـة ،ئـازة  ،بـالؤ  ،نةمنـة،
سطبَ ،زيثكة ئاسايىيةكى رِةقى بىَ يانة لة دةست و ثب دى.
زغال سـن ـ  :Charcoalخـةلنووز ،رِةيى ،خـةلنووزى بـةرديد ،رِةيوو ،سـوخالَ ،زوخـالَ ،زغـالَ،
زخالَ ،زووخالَ ،زؤخالَ ،خلنووز ،خلنؤز ،رِةيوو ،رِيَاى ،رِيَاوو ،كؤمر ،كؤمرِ.
زغن  :برِوانة" :سكسكة".
زندة بينى :برِوانة" :بافت بردارى".
زهرباد :برِوانة" :خناخ".
زهرة :برِوانة" :صورا".
زهرةدان :برِوانة" :كيسة صورا".
زير جلدى ـ ) :Subcutaneous(S.Cييَر ثيَست ،ييَر ثيَستى.
زير كالس ا  :Subclassييَرنروو  ،ييَردةستة.
زير نوع ـ  :Subtypeييَرضة د.
زينهارى :برِوانة" :مصونيت".
ساثروفيت ـ  :Saprophyticنةنـدةخؤر ،نةنيشـد ،نةنطـةش ،سـاثرِؤفيت ،بوونـةوةرة
زيندووة نيايىيـةكانى وة لـةثؤكان ،ثرِ ـةكان ،كـةرِووةكان و بـةكؤىيـةكان كـة مـاددةى
خؤراكىيةكةيان رِاستةوخؤ لة ديـوارى خانـةى ئايةلنـةكان يـا ئـةو نيايانـةى كـة مـردوو و لـة
حالنى ى بوونةوة دان ،وةدةست ديَند.
ساختمان اولية اميونوطلبولينها ـ  :Primary Structure of Immunoglobulinsيةكـة
قةوارةى ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكان ،يةكة ثيَكهاتةى ئيمؤنؤنلؤبؤلينةكان.
ساركوم :برِوانة" :برطان".
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ســازطارى طــروة خــون ـ  :Crossmatchثيَكــةوة نوجنــانى نوجنــانى جــؤرى/نرووثى
خويَنةكان ،كرؤس ماض ،كاتيَ كةسـيَ كـة ثيَويسـتى بـةخويَد هةيـة ،سرو ـتىيـة دةبـىَ خـويَنى
ي بكريَتـةوة كـة لـة نـةلَ جـؤرى خويَنةكـةى خـؤى يـة
ى خـويَنى كةسـيَكى تـ َ
بدريَتىَ .ئةويب دةبـ َ
بطريَتةوةو لة نرووثى خويَنى خؤى بيَ ،بؤ ئةو مةبةستة دلنؤثيَـ لـة خـويَنى نةخؤ ـةكة(وةرنر) لـة
نةلَ دلنؤثيَ سِِؤمى خويَندةرةكة ليَ دةدريَد ،ئةنةر خرِؤكةسوورةكانيان تيَكةلَ و ثيَكـةلَ و قـاتى
نةببوون و نةكةوتبوونة سةرية  ،بةلنكوو بة ئازادى لةناو يةكدا لة سوورِان دابوون ،ئةوة خويَنةكةيان
ي و دةتـوان ثيَـى بـدةيد ،بـة بـة ثيَاـةوانةوةو ئةنـةر تيَكـة َل و ثيَكـة َل و سـةرية
بؤ ية دةبـ َ
كةتبوون ئةوة بؤ ية نابد و نابىَ خويَنةكةى واتة خويَنى ئةو كةسةى تيَ بكةيد .بة كـارةو ـيَوة
خويَد ثيَدانة دةلنيَد كرِؤس ماض.
سـالك ـ  :Cutaneus leishmaniasis/ leishmaniasisسـالة  ،كـوانى خورمـا ،برينـى
رِؤيهة تى ،نةخؤ يى ليشـمانيؤزى ثيَسـتى ،نةخؤ ـىيـةكى ثيَسـتى بـة ـيَوةى زاميَكـى نـةورةى
ضلنك لةسةر دة و ضاو كة بة هؤى ثيَوةدانى ميَشوولةى خـاكى توو ـى مـرؤظ دةبـىَ كـة زيـاتر لـة
ناوضة نةرمةكان و ئةو ويَنانةى كة دار خورماى زؤر ىلَ ثةروةردة دةبىَ ،هةية.
ساملونلّوز :برِوانة" :تيووئيد".
سثتىمسى :برِوانة" :عوونت خون".
سثتيسمى :برِوانة" :عوونت خون".
سثرز ( :ۥ) برِوانة" :طحال".
سثيد خونى :برِوانة" :لومسى".
سر سئزن ا  :Niddleسةرة سؤرِةنط ،سةرة دةرزى ،نيدلَ ،سةرة سورةن .
سرخ باد :برِوانة" :باد سر ".
سرخ طويضة :برِوانة " :نلبول قرمش".
سرخباد :برِوانة" :باد سر ".
ســرخجة ـ  :German measles, Rubellaســووريَاةى ئــةلنمانى ،ســووريَا  ،ســووريَاكة،
سويَريَا  ،نةخؤ ىيةكى ئاستةمى ظايرؤسى وة سـووريَاةية كـة يـاو ،ضـؤرِة ،داييسـانى ناوثؤ ـى
ضاو ،زيثكةى سوور و نةورةبوونةوةى بؤرىيةكانى لةنواوى لة نيشانةكانيةتى.
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سرخذة :برِوانة" :سرخجة".
ســرخرط ـ  :arteryخــويَد بــةر ،ســوورة دةمــار ،ــةريان ،ئــارتيَرى ،ئــارتيَرىيــةكان،
رِةنةسوورةكان ،سوور رِةط ،خويَد رِانويَشان لة دلنةوة بؤ ئةندامان.
سرخزة :برِوانة" :سرخجة".
سرخضة :برِوانة" :سرخجة".
سرخك ـ  :Measlesسـوور  ،سـووركة ،سـووركىَ ،سـووريَاة ،سـووريَاكة ،سـووري  ،سـووريكة،
سووريَكة ،سووريَجة ،سوورجية ،سوهر  ،سؤر  ،سويَريَا  ،سؤريكة ،سووريَاكة ،سى رِؤية ،سريَاة،
سوورياة ،،سؤرط ،سوورىلَ ،سؤي  ،نةزنة ،ئةسثة ،نةخؤ ىيةكى زؤر ئاستةمى ويرووسىية كـة بـة
ياو ،زيثكة و ئاوةضؤرِة سةر هةلَ دةداو لة مندا ن دا زؤر نِؤية.
سارطان ا  :Cancer / Carcinomaسـةرةتان ،ـيَرثةجنة ،قـرية ،نةخؤ ـى قـرية ،تِاويـى،
كارسينؤما ،كارسينؤ  ،كانسيَر ،كيظاالنة ،ساركؤ  ،لووة ثيسة ،قريالنة ،كورجنة ،كيواالنة.
سرطان خئن :برِوانة" :لومسى".
سرطان ريه ا  :Lung carcinomaيَرثةجنةى سىيةكان.
سـرطيجة ـ  :Dizziness, Gidسـةرنيَاة ،سـةرةنيَاة ،سـةرنيَاى ،نيَـابوون ،سـةرزظريد،
سةرزظران ،سةرةخوىلَ ،سةرةنيَاكىَ ،سةرنيَجة ،سةرة سوورِة ،هةستى سوورِانةوةى دةوروبةرى بـة
دةورى سةر يا خووالنةوةى كةس بة دةورى خؤى دا.
سرفة خروسك :برِوانة" :سياة سرفة".
سرم ـ  :Serumسِِؤ  ،زةرداوى خويَد ،زةرداو ،سيَرِة  ،سِِة  ،ئاوى زو لَ و زةرداوى خويَد كة
لة خويَنى نِساو جيا دةبيَتةوة .ئةنةر كةميَ

خويَد

بؤ ويَنة  5ccبكةينة نيَـو تيـوبيَكى كـة هـيض

جؤرة ماددةيةكى ديى مةيينى تيَدا نةبىَ يانى تيوبةكة ويشـ بـىَ و دواتـر لـة سـةنؤيويويى بـدةيد
خويَنى نيَو تيوبةكة دةبيَتة دوو بةش ،بة ى خوارةوة خرِؤكةكاند و بة ى سةرةوةش كة لةيةكى
زةرد رةنطيَكى تةقريبةن رِوونة كة ثيَى دةلنـيَد سـيَرِة  ،واتـة رِيَطـاى بةدةسـت هيَنـانى سـِِؤ بـةو
يَوةية كة بؤ زؤر لة تاقيكارييةكانى خويَنى وة  ،قةندى خويَد ،ضةورى خويَد و...هتد ،لـة سـِِؤ
كةلن وةردةنرن.
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سرم شناسى ـ  :Serologyسِِؤ زانى ،سرِؤ ناسى ،سـيَرِؤلؤيى ،زانسـتى ليَكؤلنينـةوة لـة سـرِؤمى
خويَد كة لة ضى ثيَ هاتووةو كةلنكى ضية.
سرم مثبت ا  :Seropositiveسِِؤمى ثؤزيَتي  ،سِِؤمى ئةريَنى.
سرم منفى ـ  :Seronegativeسِِؤمى نيَطةتي  ،سِِؤمى نةريَنى.
سرمازدطى ـ  :Frost biteسةرمابردوو ،سةرما كار ىلَكردن ،سةرمابردوويى ،سـةرمابردط،
سةرمابردةلنة ،سةرما خواردوو ،بةفر بردن ،سةرمايؤيى.
سرولوذى :برِوانة" :سر

ناسى".

سريرى :برِوانة" :بالينى".
سضك :برِوانة" :سكسكة".
سطح ا  :Surfaceرِووكار ،سةتح ،رِوو ،رِووثةرِ ،رِووبةر ،بةر ،سةلةندة.
السعال الديكى :برِوانة" :سياة سرفة".
سفيد طويضة :برِوانة" :نلبول سويد خون".
سفيد ياختة :برِوانة" :نلبول سويد خون".
السكتة القلبية :برِوانة" :انواركتوس قلبى".
سكتة قلبى :برِوانة" :انواركتوس قلبى".
سكسكة ـ  :Hic cup, Hic coghنشنةرة ،ئيس  ،ئيسكة ،نةزنةرة ،نةزنرة ،بةرضياكة ،نشنرة،
نشرط ،نسطةرة ،هةسر ،وةنرنريايةنة ،نشرة ،نشنةرىَ ،نشيَرة ،نيشرىَ ،عيس  ،نسـكة ،هةسـر ،سـهى،
هةرس ،بةرسنج  ،سؤ  ،ضؤنيةتى نرتنةوةو بةردانى ديافرِانم كـة دةبيَتـة هـؤى حالنـةتيَكى وةكـوو
هةناسةبرِكىَ بة دةنطيَكى تايبةتةوة.
سل ـ  :T.B = Tuberculosisدةردةباريكة ،ئازارةباريكـة ،سـيب ،سـيب و ديـق ،سـىيـة نـرىَ،
سب ،ئازارةسى ،ئازارى سى ،باريكة ،ئازارة سيب ،يانـة زراظ ،نةخؤ ـىيـةكى ضـلنكى دريَاخايةنـة لـة
مرؤظـ يا نيانلةبةران دا بة هؤى باسيلى كؤخةوة ثيَ دىَ.
سلول ـ  :Cellخانة ،سيَلوول ،سلوول ،زيندوولةيةكى هةستيار و بشؤ كة تومخى سةرةكيى لةش و
بوونةوةرة زيندوةكان ثيَ ديَنىَ واتة باووكؤيد يةكةى ييانة.
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سلول بىدانة =  :Agranulocyteبىَ دةنكؤلنة ،بىَ دةن  ،خانةى بىَ دةن .
سلول دانةدار =  :Granulocyteدةنكؤلنةدار ،خانةى دةن دار ،خانةى دةنكؤلنةدار.
سلوهلاى اثى تليال :برِوانة" :سلوراى اثيتليال".
سلوهلاى اثيتليال ـ  :Epithelial cellsرِووكة ة خانةكان ،رِووكة ةخانة.
سلوهلاى برون ثوش :برِوانة" :سلوراى اثيتليال".
سورخجة :برِوانة" :سرخجة".
سياة سرفة ـ  :Whooping coughكؤخةرِة ة ،كؤكةرِة ة ،قؤزة رِة ة ،قؤت  ،كؤخكارِةش،
ســيةقوتة ،قورباجــة ،كووكــةى دوو دةنطى،يــةكيَ لــة نةخؤ ــىيــة دةرمــة تونــدةكانى كؤئةنــدامى
هةناسةية بة تايبةتى لة و تة فيَنكـةكان دا ،هـؤى سـةرةكى كؤخةرِة ـة بـةكؤياى Bordetella
pertussisة كة زؤر جار كورت كراوةكةى واتة  BPبةكار دةهيَند ،سةر بة كؤمةلنى نرا نيَطةتيظى
كؤكةس و دريَاىيةكةى لة نيَوان نيو تا ية ميكرِؤن داية .لةرِاستىدا سىَ جؤر بةكؤياى كؤكةرِة ـة
واتـة بةكؤيـةكانى " Bordetella Bronchiseptica, Bordetella Parapertussis,
 "Bordetella pertussisهةن .ديارة كاان زياتر توو ى كؤخةرِة ة دةبد وة لة كورِان.
سياةمردطى :برِوانة" :نانطريد".
ســياهرط ـ  :Venousخــويَد هيَنــةر ،وةريــد ،ــينة دةمــار ،رِةش رِةط ،خــويَد ه ـيَد،
دةماريَ كة خويَد دةباتةوة بؤ دلَ.
سيتولوذى :برِوانة" :ياختة ناسى".
سيفيليس مادرزادى ـ  :Congenital syphilisسيويليسى/سوليسى زنماكى.
سينةثهلو :برِوانة" :ذا الريه".
سينوس ـ  :Sinusنِفان ،نِفانؤكة ،سينووس.
شاخصهاى شـكلى ـ  :Conformational or Topographical determinantنيشـانة
ويَنةيىيةكان ،ثيَناسة ويَنةيىيةكان.
شاخصهاى نهفتة ـ  :Crypto-or Hiddeنيشانة اراوةكان ،ثيَناسة اراوةكان.
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شامة :برِوانة" :غشاْ".
شبة حصبة :برِوانة" :ثاراتيووئيد".
شبكة مشيمية ـ  :Choroid plexusتؤرِى خويَد بةر و خويَد هيَنةر.
شرى :برِوانة" :كهِ".
شريان :برِوانة" :سرخرط".
شرحية :برِوانة" :ال ".
شش ـ  :Lungsسى ية ،ؤش ،النط ،سيثةال  ،ئةندامى هةناسةدان ،جةرنى سثى ،جطةرى سـثى،
سى ،سهى ،سيثةل  ،سةثةلي  ،سيَثةال  ،يشار ،ؤ ى ،مشب ،ثيالسـثى ،ـى ،ثشـى ،سـووىَ،
ثشاسثى ،ثوف ،ئةندامى هةناسةدان.
شش خانة :برِوانة" :كيسةهاى هوائى".
ششاك :برِوانة" :ذا الريه".
شعريات :برِوانة" :مويرط".
شقاقلوس :برِوانة" :نانطريد".
شقيقة :برِوانة" :ميطرن".
الشلل النصفى :برِوانة " :لب سنى".
شـلل ســنى =  :Paraplegiaثاراثلـاى ،ئيوليجــى ثيَشـينةيى ،نيــوة ئيوليجـى ،ثاراثليَــايا،
ديارة زياتر بة ئيوليجى لة ثشتيَنة بةرةوخوار دةنوترىَ.
شورة /شورة سر ـ  :Dandruffؤرة ،كرِيَا ،كرِيَاى سةر ،كريَب.
شوك ـ  :Shockؤكة ،هيَدمـة ،رِاتـةكان ،ليَـدان ،بوورانـةوة ،خورثـة ،ـؤ حالنةتيَكـة كـة لـةودا
كاركردى خانةكانى لـةش تيَـ دةضـىَ ،ئؤكسـيان و مـاددةى بـايَوى ثا ـكةوتووى خانـةكان كـة و
ماددةى زيادة لة نيَو خانةكان دا كؤدةبيَتةوة .بة زمانيَكى ساكارتر ؤ بريتىية لة ،هاتنـة خـوارى
رِادةى نةرِانى خويَد لة نيَو خانةكانى لةش دا ،واتة دابةزينى نةرِانى خويَد بـة هـةر هؤيةكـةوة بـيَ،
تةواوى تيَكؤ انى لةش بةرةو الوازى دةبا و ؤ ثيَب ديَ كة زؤر جار دةبيَتة هؤى مردن.
شريضن  :برِوانة" :برطان".
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صفرا :Bile, Yellow bile :زةرداو ،سةفرا ،زةرتالَ ،زراظ  ،زراو ،تراويَكى زةردى ئامالَ
سةوزة كة لة كؤن دا لة سةر ئةو باوةرِة بوون كة لة جةرنةوة دةرِيىَ ،بة لة بنةرِةت دا تراوى ناو
توورةكةى زراوةو لةويَشةوة دةرِييَتة نيَو رِؤؤلنةوة بؤ توانةوةى ضةورىيةكان ،زراو.
صلع :برِوانة" :طابى".
ضد سم :برِوانة" :ثادتد".
الضد :برِوانة" :ثادتد".
ضريب رسئب ا  :Sedimentation coefficientهاوكؤلكةى تانش .
ضنطار خونى :برِوانة" :لومسى".
طاسى ا  :Alopeciaتاسى  ،وةرينى قاة سةر ،سةر رِووتانةوة ،ئالووثيَشيا ،تـوو وةريـد ،مـووة
رِزة ،نةخؤ ى توو وةريد لة لةش دا ،موو رِيَاة ،قا وةريد ،قا رِووتانةوة ،رِووتانةوةى ثيَشة سةر.
طاااعئن ا  :Plagueمافةتــة ،وافــةتا ،رِة ــة تــا ،تــاعوون ،نةخؤ ــىيةكــة كــة لــة مشـكى
كيَوىيةوة بؤ مرؤظ دةنوازريَتةوة .نةخؤ ىيةكى كتوثرِى ياودارى ضلنكى زؤر كو ـندةية كـة
بــة هــؤى ميكرِؤبــى ثاستؤرِالثســتيس ثيَ ـ دىَ و بــة هــةوكردن و ئاوســانى رِييَن ـى لــةنواوى،
سيَثتى سيَمى و خويَنبةربوونى "ثتشى وار" و بآلوةى ييَر ثيَسـت و ـانةكانى ييَـر ثيَسـتى و
ئةندامةكانى ناوزط دياريى دةكرىَ .ديةكةى .Pesticide
طال :برِوانة" :جرب".
طانطرين  :Gangreneنانطريد ،قانقاريا ،غانقاريا ،الرِة ة ،مردنى بة يَ لة انةكانى
لةش كة زياتر بة هؤى نةنةيشتنى خويَنى تةواو و ثرِيَوى و تيَ ضوونى بايوى
انةكةوةية كة ئةنةر ثاش ضوار تا ةش كات يميَر خويَنى بؤ نةضىَ رِةش دةبيَتةوةو
الرِة ة دروست دةكا يا بة واتايةكى ديكة بريتىية لةو بارة توندة ديوارةى كة لة ئةجنامى
هةوكردنى برينيَكةوة دروست دةبىَ و ئةندامة بريندارةكة دادةرِزيَنىَ كة زؤرجار دةبيَتة
هؤى برِينةوةى ئةندامةكة يان تةنانةت مردنيب.
طاول ا  :Blisterبلؤخ ،ثؤرِط ،تاول ،وزيكولَ.
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طبقهبندى ا  :Taxonomyثؤليَد زانى رِووة  ،باسى ضؤنيةتى دةست نيشـان كـردن و ناوليَنـان و
دابةش كردنيان دةكات.
طحاال ا  :Spleen , Lienسـثبَ ،فاتةرِة ـة ،نـورط نـةخؤرة ،فاتـةبؤرة ،ئةسـثؤلَ ،ئةسـثوولَ،
و و ،ددان خؤ  ،خالنخالن  ،فاتةرِةش ،تالن  ،سةثةل ،ئةسثوول ،مشب ،خاخلال  ،ديَد  ،خـوش
خو  ،خوش خو كة ،ثارضة نؤ تيَكى رِة ة لة هةناودا كة خويَنى ساواى تيَدا دروست دةبىَ.
طــذرطاة حبابضةاى =  :Alveolar ductجؤنةى سيكلندانؤضكةيى ،جؤنةى سيكلندانؤضكةكان.
الطراز املظهرى :برِوانة" :فنوتي ".
طرانولوسيت :برِوانة" :سلول دانةدار".
طردة خون :برِوانة" :ثالكت".
طردةى خون :برِوانة" :ثالكت".
طلبول سفيد خون = ) :Leucocyte, WBC (White Blood Cellخرِؤكةسثى ،لؤكؤسيت،
خانةى سثى ،خرِؤكةى سثى خويَد ،خرِؤكة سثىية بىَ رِةنطةكانى خويَند كة هيَنديَ لةوان خاوةن
تايبةمتةندى جوولنةى يَوة ئاميب و كارة سةرةكىيةكةيان ثاراس و ثاريَشنارى لة ة لة بةرامبةر
ميكرِؤبة نةخؤ ى هيَنةرةكاندا و بة ثيَن بة يب دابةش دةبد كة بريت لة )١ :خانةى هؤنرى
توت )٢ .ليموةخانة )٣ .خانةى هؤنرى هاوتا )٤ .تاكةخانة )٥ .خانةى هؤنرى ترش.
طلبـــول قرمـــز ـ ):Normocyte, Erythrocyte, R.B.C(Red Blood Cell
خرِؤكةسوورةكان ،خرِؤكةى سوورى خويَد.
طلو درد بة اغشا كاذب :برِوانة" :خناخ".
طلوكوم ـ  :Glaucomaئاوى رِةش ،نلؤكؤما ،ئةوسىَ ،ئـةوىَ سـىَ ،ـيناوى ضـاو ،ئـاوى رِة ـى
ضاو ،رِة اوى ضاو ،نةخؤ ى ضاو لـة نـةلَ ئـيَب و كـة سـؤما بـوونىدا كـة ئةنـةر دةرمـان نـةكرىَ
دةبيَتة هؤى كويَرى.
طند خونى :برِوانة" :عوونت خون".
طندزى :برِوانة" :ساثروفيت".
طندمة :برِوانة" :زنيب".
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طوم ـ  :Gummaخةسارةكانى دةورةى /قؤناغى سيَهةمى سيويليس ،وةرةميَكى نةر و ب كة لة
قؤناغى سيَهةمى سيويليسدا دةبيندرىَ.
طويضة سرخ :برِوانة " :نلبول قرمش".
طويضة سفيد بىدانة =  : Agranular Leucocytesخرِؤكة سثىية بىَ دةنكؤلنةكان ،خرِؤكة
سثىيةكانى بىَ ناو  ،خرِؤكة سثىية بىَ دةنكؤلنةكانى خويَد.
طويضة سفيد خون :برِوانة" :نلبول سويد خون".
طويضة سفيد دانةدار =  :Granular Leucocytesخرِؤكة سثىية دةنكؤلنةدارةكان ،خرِؤكة
سثىيةكانى دةنكؤلنةدار ،خرِؤكة سثىية دةنكؤلنةدارةكانى خويَد ،نرانؤلؤسايت ،خرِؤكةسثىية
دةنكؤلنةدارةكان.
طريندة خون ـ  : Receiver bloodوةرنرى خويَد ،خويَد وةرنر ،ئـةوة كةسـةى خـويَنى
تىَ دةكةنةوة.
ظاااروف ميكروتيرتاســـيون
مايكرِؤتيؤاسيؤنةكان.

ـ  :Microtiter plateدةفـــرة ثيَوانـــة ناـــكةكان ،دةفـــرة

عـدم ثاسـا اميونولـوذيكى ـ  :Immunological unresponsivenessوة
ئيمؤنؤلؤييكى.

نةدانـةوةى

عفونت ثوستى ـ  :Pyodermaضلنكى ثيَستى ،ثيَستة سؤ ،ثيؤديَر .
عفونت خون ـ  :Septicemiaياراوى بوونى خويَد ،يةهراوى بوونى خـويَد بـة ميكـرِؤب ،خـويَد
ثيسى ،خويَنى بةكؤيايى ،ئالوودةبوونى خويَد بة بـةكؤيا ،نةخؤ ـىيـةكى تونـدى سـراثايى
كؤئةندامى لة ة كاتيَ مايكرِؤئؤرنانيسم و يةهرةكانيان دةنةنة نيَو خويَد.
عفونت طلو ـ  :Pharyngitisضلنكى نةروو ،نةرووة سؤ ،هةوكردنى نةروو.
عكس العمل ـ  :Reactionكاردانـةوة ،ثةرضـةكردار ،ديكـردةوة ،وةركةسـت ،كارليَكـةر ،كـار ليَـ
كردن ،كار ليَ كران.
عكسالعملهاى سلوىل ـ  :Cellular immunityديكردةوة خانةييةكان ،كاردانةوةى خانةكان.
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علم النسل :برِوانة" :ينتي ".
عل الئراثه :برِوانة" :ينتي ".
علم تشريح :برِوانة " :آناتومى".
عئارض ا  :Complicationماكةكانى نةخؤ ى ،ئالنؤزييةكان ،بةرةيةنطةكان ،ئالنؤزكـارييـةكان،
ئاويَتةبوونةكان ،بةرةيةنط ،ماكةكان.
عيادة :برِوانة" :مطر".
عيار ـ  :Titerعةيار ،سةنط ،ثيَوانة.
غانقاريا :برِوانة" :نانطريد".
غــدة ـ  :Glandنالنــد ،رِييَنــة ،رِييَــد ،نل ـيَد ،رِييَنــةر ،نليَنــةر ،رِييَنــةكان دةردراويَ ـ دةرِييَننــة
دةرةوةى خؤيان بؤ نيَو بؤرى يان خويَد.
الغدة النخامية :برِوانة" :غدّة هيثوفيش".
غدّة صنوبرى :برِوانة" :غدّة هيثوفيش".
غدّة خنامى :برِوانة" :غدّة هيثوفيش".
غدة هيثوفيز ـ  :Hypophys , Pituitaryرِييَنى ييَر ميَشـ  ،ييَرميَشـكة ،نالنـدى ييَـر ميَشـ ،
ييَـر ميَشـكة رِييَـد ،توو ـثيا ييَـر ميَـاى ،هيثـؤفيش ،نةخامـة رِييَـد ،ئـة رِييَنـة دةكةويَتـة خـوارووى
دةماخةوةو بة ثيَى ويَنةكةى و ئةو هةموو جؤرة هؤرِمؤنانةى كـة دةي رِيَـاىَ بـة رِاسـتى بـة ـاى
نشت رِييَنةكانى لةش دادةنرىَ يان وة هةنديَ كةس كة ثيَى دووة دةما لة لة ـدا ،ييَـر ميَشـكة
نالند.
غدةى تريوئيد ـ  :Thyroid glandرِييَنةى ملةقؤرتة ،رِييَنةى دةرةقى.
غرور جوانى :برِوانة " :آكنه".
غشاْ ـ  :Membraneثةردة ،كايى ،دةرسوو  ،كاي ،ثةردةيةكى ناس كة ئةندامـةكانى هـةناو(
وة دلَ ،سى ،نورضيلة و  )...دادةثؤ ىَ ،لؤ  ،ناوثةنا .

656

بنةما و ليَكدانةوةى تاقيكارىية سيَرِؤلؤجىيةكان

غضااروف ا  :Cartilageكرِاكــة ،خرضــؤ  ،كــورؤي ،كورِكــورؤية ،كرِكرِانــة ،كرِكــرِة ،كرِؤضــةنة،
خرمووض  ،خرمووت  ،كارتيالي ،تـةنى ثتـةوى يـةكطرتوون كـة توانـاى نوو ـتانةوةيان هةيـة و
رِةنطيان سثىية ،نيماة رِووند ،ئة الوالى ئيَس لة جومطةدا دادةثؤ د.
غري فعال ـ  :Passiveناضاال  ،ثاسي  ،نابةكار.
غري حملول ـ  :Particulateنةنِاوة.
غريمستقيم ـ  :Indirectنارِاستةوخؤ.
فارنذيت :برِوانة" :عوونت نلو".
فاز :برِوانة" :مرحلة".
فالول :برِوانة" :زنيب".
فتق ـ  :Herniaقؤرِى ،نون ماس  ،غؤرِى ،نون ؤرِ و ماساو ،نون ئاوسان ،نونةكى ،نـةدةول،
وةتة با ،با نونة ،قؤرِسا ،نةخؤ ى نون ئاوسان ،فتـق ،فـةتق ،فـةت ،تـةناز ،تـةناس ،قـؤرِ ،قيَـرِة،
نةخؤ ــى نــون ثةنــةمان ،هــةلنتؤقيوى بة ـيَ لــة بةرنــةدة بــة هــؤى ناسـ بوونــةوة يــان ثا ـرِانى
ماسوولكةى ئةو بة ة لة جةستة ،نةدة ثؤست.
فرمول مولكوىل :برِوانة" :وزن مولكوىل".
فروكش كردن ـ  :Remissionدامركاندنةوة ،سوو بوون ،ك بوونةوة.
فعال ـ  :Activeضاال  ،ئةكتي  ،بةكار.
فعال كنندةها ـ  :Activatorsئةكتي كةرةوةكان ،ضاال كةرةوةكان.
اللعل االنعكاسى :برِوانة" :عكس الامب".
فنوتيث ـ  :Phenotypeرِووخسارةبابةت ،فيَنؤتي  ،فيَنؤتاي .
فواق :برِوانة" :سكسكة".
فيزيولوذى ـ  :Physiologyكارئةندا زانى ،تايبةتة بة ليَكؤلنينةوةى فةرمانى بة ـة جياوازةكـانى
زيندةوةران.
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قانقاريا :برِوانة" :نانطريد".
قرمزى ـ  :Erythemaسووربوونةوة ،سوورهةلنطةرِان ،سوورةو بوون ،سووركى ،ثيَستة سوورىَ.
قطعه ترشحى ا  :Secretory componentثارضةى دةلنيَنةر ،ثارضةى دةردراو.
قعدة :برِوانة" :بازوفيب".
قوبا اصغر :برِوانة" :زردزخم".
قوبا :برِوانة" :تبخال".
القئباء :برِوانة" :زردزخم".
قيلة دماغية :برِوانة" :هيدروسواىل".
كاتابوليســم ـ  :Catabolismكــردارى تيَكشــكان ،كــردارى تيَشــكاندن ،كاتــابؤليش  ،دارِمــان،
رِميَنةكار ،رِمانة كردار.
كاتابوليك سلول :برِوانة" :كاتابوليسم".
كالبدشناسى :برِوانة " :آناتومى".
كانسر :برِوانة" :برطان".
كاهش كار تريوئيد ـ  :Hypothyroidismكة كارى تِؤئيد ،كة كاركردنى رِييَنى دةرةقى.
كاهش /كنادى ضاربان قلاب ا  :Bradycardiaهاتنـةخوارى ليَـدانى دلَ ،برِاديكـاردى ،لةسـةرخؤ
ليَدانى دلَ ،كة ليَدانى دلَ.
كاوا كة :برِوانة" :فتق".
كدر ـ  :Turbidليَبَ ،قوورِاو.
كراس ماض :برِوانة" :سازنارى نروة خون".
كريات بيض الدم :برِوانة" :نلبول سويد خون".
الكرية البيض :برِوانة" :نلبول سويد خون".
كرية احلمراء :برِوانة " :نلبول قرمش".
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كزاز ـ  :Tetanousدةردةكؤثان ،بة نةخؤ يى ـةوةش بـة نيَوبانطـة ،ثةرِكـة  ،نةخؤ ـىيـةكى
مةترسيدارة كة بة زؤرى دةبيَتة هؤى مردن .ئة نةخؤ ىية بة هؤى يةهرى ميكرِؤبيَكـى ناهـةوايى-
يةوة كة لة بنةمالنةى باسيالسـة و ناوةكـةى كلؤسـؤيديؤ تيَتـانى( )Clostridium tetaniو بـة
يَوةى مشةخؤر لة نيَو كؤئةندامى هةرسى مرؤظ و ئايةلنى نيَومالَ دا دةيى و بة زؤرى لة نيَو خـا و
خؤلَ ،باخاة ،تة و تؤزى ةقامةكانيبدا هةية .ئة ميكرِؤبة بة هؤى برينةوة دةضيَتة نيَو لة ـى
مرؤظ ،كة زؤر جار ويَ دةضىَ برينةكة ضووكة بىَ وةكوو بشمارى يةنطاوى كة لة الخ هـةلَ دةضـةقىَ و
بة رِوالنةت برينةكة ضووكةية ،هةروةها هيَنديَ جار توو ى مندالنى تـازة لـة دايـ بـوو دةبـىَ كـة لـة
ئاكــامى برِينــى نــاوكى منــدالَ بــة ئــاميَرى ثــيس بــوو ،كــة ئــة جــؤرة ثيَــى دةلن ـيَد دةردةكؤثــانى
مةلؤتكة( )Tetanus Neonatorumكة رِيَاةى مردن لةو مندا نةدا زياترة .ديارة ئةنةر كةش و
هةوا لةبار نةبوو بؤ نة ةى ئةو ميكرِؤبة ،ئةوة سثؤرِ دروست دةكا و بة يَوةى ناضاال لةنيَو خـؤلَ
دا بؤ ماوةيةكى زؤر دةميَنيَتةوة كة ئةنةر هـةر جـؤرة برينيَـ ثيَـ هـات و لـة رِيَطـاى ئـةو برينـةوة
خؤيان نةياندة نيَو لة ى مرؤظةكةوة ،دةست بة نة ة كردن دةكا و سـةرلةنوىَ ميكرِؤبيَـ دروسـت
دةبيَتــةوةو دةســت دةكــا بــة دروســت كردنــى جــؤرة يةهريَ ـ كــة كاريطــةرى زؤرى هةيــة لــة س ـةر
كؤئةندامى دةمار .هةرضى ماوةى نة ة كردنى ئةو ميكرِؤبة كورتر بـىَ ئـةوا كاريطـةر و دةرةجنـامى
توندتر دةبيَ .نرينطؤيد نيشانة سةرةتايىيةكانى بريت لة :نريبوونى ماسؤلنكةى ةويالنةكان كـة
دةبيَتة هؤى داخرانى دة و بة نارِةحةتى تى بؤ قووت دةضيَ ،تةنانةت خـواردنى لةمةنيشـى بـة
زةمحةت بؤ دةخورىَ .ئة نريبوون و رِةخ بوونى ماسؤلنكانة بآلو دةبيَتةوة بؤ ماسؤلنكةكانى ديكةى
دة و ضاو و مب وة ماسؤلنكةكانى نيَوضـاوان و ماسـؤلنكةكانى نشيـ دة كـة دةبنـة هـؤى دروسـت
بوونى رِووخسارى ثيَكةنينى ةيتان( )Risus sardonicusو هـةروةها نريبـوونى ماسـؤلنكةكانى
ثشــت و مــب و دةبيَ تــة هــؤى ضــةمانةوةو كــوو ِر بــوونى نةخؤ ــةكة ،كــة ثيَــى دةلنــيَد كــوورِة
وةســـــتان( ،)Opisthotonus postureلـــــة زؤر نةخؤ ـــــىدا لةوانةيـــــة رِةخ بـــــوون و
نريبوون()Contractionى ماسؤلنكةكان تةنيا ئةو ماسؤلنكانةى دةوروبةرى برينةكة بطريَتـةوة كـة
ثيَى دةلنيَد دةردةكؤثانى ويَنطةيى( )Local tetanusكة ئة جؤرة دةرةجنـاميَكى زؤر با ـؤى
نابىَ و نية .ديارة ئةو نيشانانة بة دواى دوو رِؤي تاكوو ضةند حةوتووية دواى برينداربوونةكة بةديار
دةكةويَ.
الكزاز :برِوانة "كشاز".
كالن خوار :برِوانة" :ماكروفاي".
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كلرا ( :ۥ) برِوانة" :وبا".
كلسرتوم ا  :Colostrumية  ،ما ِ ،ما  ،زيَض ،هةوةلَ ِ ،فرض  ،فريَش  ،يا  ،زا  ،فر ،
نووش ،فرةندوول ،فلة ،مشة ،فر ة ،زه  ،فرى ،فرؤ ،خرندؤلَ ،خةلنةندؤز ،قاقنـة ،خريشـ  ،ليَـوة،
لوى ،زةها ،نوضِ ،ى زن ِ ،ى ضةورو خةستى نوان/مةم ضةن رِؤي ثيَب يان ثاش زاي .
كلينيك :برِوانة" :مطر".
كمى روشن ـ  :Semi clearكةميَ رِوون.
كمى كدر ـ  :Semi turbidكةميَ ليَبَ.
كهري ـ  :Urticariaلِ ،لِط ،كةهِ ،لةكة ،ثةلنة.
كيس املرارة :برِوانة" :كيسة صورا".
كيسة اخلثرة :برِوانة" :ثالكت".
كيسة صـفرا ـ  :Gall Blodderزراو ،توورةكـةى زراو ،توورةكـةى زةرداو ،زارة ،كيسـةى زراو،
كيسةى زةرداو ،نالَ بالديَر ،زةرداظ دان  ،كيسكىَ زراظ.
كيسههاى هئايى ا  :Alveolarضيكةلندانؤضكة ،توورةكة هةوايييةكان ،سيكلندانؤضكة ،بلنقـى سـى،
ثؤرِنةها باى ،ثؤرِنا باى ،سكلندانؤضكة.
البراتوار :برِوانة " :آزمايشطاة".
الم ـ  :Slidساليد ،ال  ،توىَ ،تويَاالَ ،ثارضة وو ةيةكى رِوونى تةنكة كة لة تاقيطةدا منوونةكانى
دةخةنة سةر و بة ميكرِؤسكؤ ضاوى ىلَ دةكةن.
المل ـ  :Cover slidكؤويَر ساليد ،الميَب ،ثارضة وو ةيةكي رِووني تةنكي ضوار نؤ ةي ضووكة
كة ثاش داناني منوونةكان بؤويَنة ميش و  ....لةسةر ساليدة ئة ثارضة وو ـة ناـكةيةي دةخةنـة
سةر بؤ ئةوةي با ؤ لةييَر مايكرِؤسكؤ دا ببيندريَ.
لطن =  :Pelvisسـيَبةندة ،حـةوز ،قـالنض ،مستـة جوولنـة ،زةنـدى ،مـؤي ،ئةسـت َي نل  ،بة ـى
خوارةوةى س كة ميشةلندان و ئةندامة ناوةكىيةكانى زاووزيَى تيَداية ،هـةروةها بـةو بة ـةى
نورضيلةش دةلنيَد كة ميش كؤ دةكاتةوةو لة ميشةرِؤوة ديَتة خوارةوة بؤ ميشةلندان.
لطن خاصرة :برِوانة" :لطد".
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لطنى ـ  :Pelvicسيَبةندةيى ،حةوزى ،مؤيى ،مستةجوولنةيى ،سةر بة "لطد".
لكوسيت :برِوانة" :نلبول سويد خون".
اللملاوية :برِوانة" :ملووسيت".
ملفوسيت ـ  :Lymphocyteليموؤسايت ،ليموةخانة ،لةنوؤسيت ،لةنوؤسايت ،ئة جؤرة لة
خرِؤكةسثىيةكان بىَ ناوكد ،قةبارةيان لة نيَوان  ٦تا  ١٦مايكرِؤن دةبىَ و رِيَاةيان بة يَوةى
سرو تى لة نيَوان هةموو خرِؤكةسثىيةكاندا  ٢٠تا  %٣٠كة لة دروست كردن و بردنى
ديةتةنةكاندا رِؤلنى سةرةكىيان هةية .لة مؤخى ئيَس دا دروست دةبد( 1mm3 Blood = 20%
 .)- 30%ئةمانة بة تِة باووكؤينى خرِؤكة سثىيةكاند ،هةرة باووكةكةيان بة قةد خرِؤكة
سوورةكاند .ناوكةكة ى بة يَوةى ئاسايى خرِةو نيَو خانةكةى ثرِ كردؤتةوة تةنيا سايتؤثالزميَكى
تةنكى ضيَوة نةبيَ .بة ثيَى كار ضوار جؤر ليموةخانة هةن كة بريت لة :ئةلف) ليموةخانةى
كويةر( ،)LT3رِؤلنى لة سةركوت كردن و كو دا هةية .ب) ليموةخانةى ياريدةدةر( ،)LT4رِؤلنى
لة هةياندنى ليموؤسايتى  Tو وة دانةوةى بةرنريى سؤزىدا هةية .ج) ليموةخانةى
بِةوةرى( ،)LT5لة وة دانةوةى بةرنريى ناوةجنىدا بة توانان و دووبارة ديةجينةكان
دةناسنةوة .د) ليموةخانةى رِانرةكان( ،)LT8تواناى رِانرتنى وة دانةوةى سؤزىيان هةية.
ملفوم :برِوانة" :ملووما".
ملفوما ـ  :Lymphomaيَرثةجنةى ليموةخانةكان ،ليموؤما ،ليموة يَرثةجنة.
لنفوسيت :برِوانة" :ملووسيت".
لوزة =  :Tonsil, tonsils, Tonsillaئالنوو ،هالنوو ،نؤ ة نةلنوو ،نةوىَ ،لوو ،نةاللة ،بةهيظؤ ،
ئالنووةكان ،ناللة ،نؤ ة  ،بادامةى قورِط ،نؤ ة نةروو ،بادامة ،لةوزة ،مةرازة ،ئةو دوو ليموة
رِييَنة باووكةن كة دةكةونة ئة الوالى قورِنةوةو فةرمانى تايبةتى خؤيان هةية واتة لةش لة
بةرامبةر ميكرِؤب و ماددة زيان بةخشةكان كة لة دةمةوة دةضنة يوورىَ ،دةثاريَشن.
اللوزة :برِوانة" :لوزة".
لوزةها =  :Tonsillaeكؤى "لوزة" ،ئالنووةكان.
لوزتني :برِوانة" :لوزةها".
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لئمسى ا :Leukemia

يَرثةجنةى خويَد ،سةرةتانى خويَد ،يَرثةجنةى خرِؤكةى سثى ،خويَنـة

سثيكة.
لومسى حاد ملفوسيتيك ـ  :Acute Lymphocytic Leukemiaتـووشبـوون بـة ـيَرثةجنةى
ليموةخانةكانى خويَد.
لـومسى مـزمن ملفوسـيتيك ـ ) :Chronic lymphocytic leukemia(CLLـيَرثةجنةى
دريَاخايةنى ليموةخانةكانى خويَد.
لوكوسيت :برِوانة" :نلبول سويد خون".
ليثوثروتني ـ  :Lipoproteinضةورة ثرِؤت .
ليزوزيم ـ  :Lysosomesليشؤزؤ  ،تةنؤضكة يكارةكان ،تةنووضكة يكارةكان.
ليسوسوم :برِوانة" :ليشوزيم".
ليطامنت ـ  :Ligamentبةستةر ،ماسؤلنكةبةند ،ثىَ بةست ،ئةمانة رِيشالنة ريتى بـةهيَشن
و ئيَسكةكان ثيَكةوة دةبةستنةوةو تا رِادةيةكيب جِِن ،بؤية رِيَطاى جوولنـة بـة ئيَسـكةكان
دةدن و لة هةمان كاتيبدا جومطة لة لةجىَ ضوون و تىتر دةثاريَشن.
ليطمان :برِوانة" :ليطامنت".
مادة ـ  :Substanceماددة ،مااد ،ماار.
مادرزادى ـ  :Congenitalزنماكى ،لة زط و مانطةوة ،سكماكى.
ماست سل ـ  :Mast cellدر تة خانة ،بة يَوةيةكى نشتيى هيَلكةيىية ،سيتؤثالزمةكة ـى بـةوة
جيا دةكريَتةوة كة ثرِة لة دةنكؤلنةى تايبةتى و هؤنرى بؤيـة توتةكانـة .ئـة خانةيـة ماددةيـة بـة
ناوى هيَثاريد ساز دةكا كة ناهيَلنيَ خويَد لة بؤرىيةكانى خويَددا مبةييَ.
ماستوسيت :برِوانة" :ماست سب".
ماكروفاذ ـ  :Macrophageماكرِؤفاي ،قةثطرة خانـةكان ،خانةقـةثطر ،قةثطرةخانـة ،قةثةخانـة،
خانةى قةثطر ،قةثطرةكان ،قةثطرةنةورة ،خانةيةكى يَوة ئـةميبىيـة و توانـاى قـةثطرتنى هةيـة،
يانى كاريان بيَطانة خؤرىية.
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ماالريا ـ  :Malariaنؤبةتىَ ،مةالرِيا ،لةرز و تا ،تا و لةرز ،نؤنـة ،رِؤي نـا رِؤية ،ماالرِيـا ،ديـارة لـة
بنةرِةتدا لة دوو و ةى ئيتاىل ثيَ هاتووة يةكة " "malواتة خرا يان ثـيس و دووهـة ""aria
واتة هةواى ،كة هةردووكيان ثيَكةوة ماناى هةواى ثيس دةدةن.
ماالريـاى اوال ـ oval
ثالمسؤديؤمى ئؤوالَ.

 :Plasmodiumمـةالرِياى ئــؤوالَ ،مشـةخؤرى ســووكة مــةالرِيا،

ماالريــاى ويــواكس ـ  :Plasmodium vivaxمشــةخؤرى سـىَبةرِؤ(سـيَبةرِؤ) ،س ـىَيةكــةتا،
ثالمسؤديؤمى ويواكس ،سىَرِؤ ،تاى سيَبةرِؤ ،نؤبةتى سىَ رِؤية.
مايكروارطانيســم ـ  :Micro-organismوردة زينــدةوةرةكان ،مايكرِؤئؤرنــانيش  ،زينــدةوةرة
وردةكان ،بوونةوةرة ورديلةكان.
مرتاك ا  :Aggregation, Clumpثةسـتواو ،ثتـةو ،لةسـةرية كةلنةكـةبوو ،لةسـةرية تؤثـةلَ
بوو ،بةسةر يةكؤىدا كةوتوو.
مثانه ا  :Bladderنميَشدان ،ميشةلندان ،ميشلندان ،جيَطةى نميَش لة ناو زطدا ،موسـلندان ،مسـولندان،
ميسميس  ،ميشدان  ،كسكىَ ميشىَ ،ميشدان ،ثوظدان .
مثبت ا  :Positiveئةريَنى ،ثؤزيَتي  ،ثؤزةتي  ،موسبةت.
خمترب :برِوانة " :آزمايشطاة".
خمملـك ـ  :Scarlet feverسـوورة تـا ،سـوورة ياو،نةخؤ ـىيـةكى درمـى تونـدةو لـة زؤربـةى
كؤمةلنطاكانــدا ناســراوةو دةبينــدرىَ و بةكؤياكة ــى سؤيَثتؤكؤكســى جــؤرى ئــا( Group A
 )Streptococcusكة يةكيَ لة باكؤيا نرينطـة نةخؤ ـى هيَنـةرةكانى مرؤظـة .ئـة نةخؤ ـىيـة
زياتر مندالنى ييَر دة سالَ توو ى دةبىَ و بة دةنمةن ساواى ييَر ية سـالَ توو ـى دةبـىَ ،هـةروةها
كورِان زياترى دةنرن تا كاان .لة كاتى وةرزى سةرمادا هةية تا وةرزى نةرما و هةر بة ثيَـن تـا دة
سالَ جاريَ دووبارة سةرهةلَ دةداتةوةو زياتر لة نوندةكانيب بآلو دةبيَتةوة تا ارةكان.
مرارة :برِوانة" :صورا".
مرحلة ـ  :Phaseقؤناغ ،فاز ،ماوة ،ثلة ،دةورة.
مرض دوالب :برِوانة" :ديابت".
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مرض سل :برِوانة" :سب".
مرض قند :برِوانة" :ديابت".
مرفولوذى ـ  :Morphologyيَوةزانى ،مؤرِفؤلؤيى ،يَوةى دةرةوةى زينـدةوةرو ثيَكهاتـةكانى
دةدات هةر بةو جؤرةى لة رِووخساردا دةبينريَد.
مزمن ـ  :Chronicكرِؤني  ،دريَاخايةن ،كةونار ،كةظنار ،بنةسيى بووى ،زؤرخايةن ،كؤنينة ،كؤن،
ديَرينة.
املستضد :برِوانة " :آنتى ين".
مستقيم ـ  :Directرِاستةوخؤ ،يةكسةر.
مستلم الدم :برِوانة" :نِندة خون".
املشيمة :برِوانة" :جوت".
امينى :برِوانة" :مصونيت".
مصــونيت =  :Immunityبــةرنرى ،ثــاريَشراوى ،خــؤرِانرى لــةش لةبةرامبــةر هؤكــارى نةخؤ ــي
هيَنةرةكان ،ثاريَشران.
املضادات احلياتية :برِوانة " :آنتى ين".
مطب ا  :Clinicعيادة ،ثشيش خانة ،كليني  ،نؤرينطة ،مةتةب.
مغز استخوان ـ  :Bone marrowميَشكى ناو ئيَس  ،مـؤخى ئيَسـ  ،ميَـاو  ،بـؤن مـارِؤ ،ميَشـكى
سوورى ئيَس  ،ئيَسكة مؤ .
مغز قرمز استخوان :برِوانة" :مغش استخوان".
مفصل ( :Jointمَ.صَ) خرتكة ،خرِكة ،جومطة ،مةفسةل ،جونطة ،جةمسةر ،بةند ،مجطة ،نرض ،
جومطة بريت

لة ويَنى يةكطرتنى دوو ئيَس .

مقاومة :برِوانة" :مصونيت".
مقدارى زياد ـ  :Moderateبرِيَ زؤر ،كةميَ زؤر.
مقدارى ،كم ـ  :Fewكة  ،كةميَ  ،برِيَكى كة  ،هيَنديَ .
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مناطق ثابت ا  :Constant regionsناوضة نةنؤرِةكان ( ،هيَماكةى ثيتى  Cية).
مناطق متغري ا  :Variable regionsناوضة بطؤرِةكان ،( ،هيَماكةى ثيتى Vية).
مناعة :برِوانة" :مصونيت".
منلى ا  :Negativeنةريَنى ،نيَطةتي  ،نطةتي  ،مةنوى.
مننــذيت ـ  :Meningitisهــةوكردنى ثــةردةى ميَشــ  ،ئاوســانى ثــةرِةى مــةيى ،نةخؤ ــى
ثةردةكانى دةما  ،واسةر ،ميَشكة ثةردةسؤ ،بريتىية لة هةوكردنيَكى توندى ميَش ثؤش.
موتاسيون :برِوانة" :جهب".
مئلد املضاد :برِوانة " :آنتى ين".
مونوسيت ـ  :Monocyteمؤنؤسايت ،تاكةخانة ،ئة جؤرة لة خرِؤكةسثىيةكان بىَ دةنكؤلنةن و لة
مؤخى ئيَس دا دروست دةبد و بة هؤى خويَنةوة بؤ انةكان دةنوازريَتةوةو لةوىَدا دةميَنيَتةوة بىَ
ئةوةى دابةش بىَ ،بة ى زؤرى تةمةنى خؤى لةوىَدا بةسةر دةبا .رِؤلنى نريَنطى لـة بـةرنرى لـةشدا
بة ديى مايكرِؤئؤرنانيسمةكانى وة  ،ميكؤباكؤىيةكان ،كـةرِوةكان ،بـاكؤىيـةكان ،ظايرؤسـةكان و
ثرِؤتؤزؤئيَرةكان دا هةية و هةروةها دةتوان بلنـ َي كـة ئـةو ماادانـةى كـة لـة ئاكـامى ـكاندنةوةى
انةكان ،ماددةى دةرةكى و باكؤى يةكان ثيَ ديَد لة نيَو دةبا و ،فانؤسيتةيان دةكـا .لـة حالنـةتى
سرو تى و لة تةواوى خرِؤكةسثىيةكاندا رِيَاةيان دةناتـة  %٣تـا  %٨واتـة1mm3 blood = ،
 .)%3 - %8بـة تـِة نـةورةترينى خرِؤكـة سـثىيةكانـة ،بـة نـاوكيَكى نـةورةى نورضـيلةيى يـان
هيَلكةيى جيا دةكريَتةوة.
مويرط ـ  :Capillaryموولوولـةكان ،موورِةنـةكان ،موولوولـة خويَنـةكان ،رِةهاـ  ،وردة رِةنـى
لةش ،موولوولة ،موو رِةط.
ميطرن ـ  :Migraineةقةسةر ،السةر ،ميطريَد ،سةراسىَ ،ئـازارى تونـدى اليـةكى سـةر،
يانة ال سـةر ،السـةرة ،ئـة نةخؤ ـى يـة لـة ئاكـامى نـا ِريَكى و تيَـ ضـوونى كـارى بـؤرىيـة
خويَنةكانى ناوميَشـ يـان لـة ئاكـامى تيَـ ضـوونى فةرمانـة دةمـارىيـةكانى نيَـو ميَشـكةوة
دروست دةبىَ.
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ميكروب عامل سوزاك ـ  :Neisseria gonorrhoeaeميكرِؤبـى هؤكـارى سـووزةنة  ،سـيالن،
نؤنؤريا.
ميكروسفاىل ـ  :Microsphaliaسةرباووكى ،مايكرِؤسوالَ ،ضووكة بوونى سةر.
ميوكارد ـ  :Myocardماسؤلنكةض  ،ئةو ضينةى كـة ناوةرِاسـتى دلنـى داثؤ ـيوة واتـة دواى ثـرى
كاردة.
نرتوفيل ـ  :Neutrophileنؤترِؤفيـب ،خرِؤكـة هاوتاكـان ،خانـةى هـؤنرى هاوتـا ،ئـة جـؤرة لـة
خرِؤكةسثىيةكان ،دةنكؤلنةدارن و رِيَاةيان لة حالنةتى سرو تى و لة نيَوان تةواوى خرِؤكةسثىيـةكان
لة ية ميلى ميؤى سىَجـادا  %٦٠تـا )1mm3 = %60 - %70(%٧٠ن ،يـانى زؤرتـريد بة ـى
خرِؤكةى سثىيةكانى خويَد ثيَ ديَند ،بة نشتى ناوكةكةى فرةثلة ،ئـة ثالنـةش بـة هـؤى دةزووى
وردى كرِؤماتينــةوة ثيَكــةوة بةســؤاون .دةنكؤلنــةكانى نــاو ســايتؤثالزمةكةى باــوو و ورد و زؤرن.
نؤترِؤفيلةكان خاسيةتى فانؤسيتؤزيَكى تايبةت بؤ باكؤىيةكان و تومخة ضووكةكانى نيَو لةش.
خنام العظ  :برِوانة" :مغش استخوان".
نسج :برِوانة" :بافت".
نفريت ـ  :Nephritisهةوكردنى نورضيلةكان.
نقرس ـ  :Goutدةردةمِان ،دةردة ا ،نةخؤ ى دةولنةمةندةكان ،نؤ ت نر ،بةرزبوونةوةى
ئوورةى نيَو خويَد ،نؤ تطرة ،جومطةكان بة تايبةتى ثةجنة نةورةى قاضةكان دةنريَتةوة بة هؤى
بةرزى ئاستى ماادى نؤ تى سوور و ئةسيد يؤريكةوة.
نكروز ـ  :Necrosisنيَكرؤز ،لةنيَوضوونى انة ،مردنى انة ،مردنى خانةية بة هؤى نةخؤ يى
يان زةربةيةكةوة ،دارِزان.
نوبة :برِوانة" :ماالريا".
نورموسيت :برِوانة " :نلبول قرمش".
نورموسيت :برِوانة " :نلبول قرمش".
نورواميونولوذى ـ  :Neuroimmunologyبةرنرىزانى خانةكانى ميَش .
نئع ا  :Typeجؤر ،نةو) ،تي .
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نئع خماطى ا  :Serous typeجؤرى لينجةكة ،جؤرى لينجاوةكة.
نيم سردرد :برِوانة" :ميطرن".
نيمة فلجى :برِوانة " :لب سنى".
نيمة كدر ـ  :Turbid mediumنيوة ليَبَ.
هرتوتروفيك ـ  :Heterotrophicخؤنةييَد ،هيَؤِؤترِؤفي .
هرتوزيطوت ـ  :Heterozygoteهيَؤِؤزيطـؤت ،كةسـيَ كـة بـؤ سـيوةتيَكى تايبـةت ضـةند جيَنـى
هاورِيشى (الب  )Alleleهةبىَ ،يان هيَلكةية كة دوو تِةى بىَ واتة ،هيَلكةية كـة لـة دوو رِةنـةز
ثيَ هاتبىَ ،دوو رِةط ،زايطؤت/زايطؤتى جياواز.
هثاتواســـثلينومطاىل
هيَثاتؤسثلينؤميَطاىل.

ـ :Hepatosplenomegalyنـــةورة بوونـــةوةى ســـثبَ و جـــةرط،

هثاتيت ـ  :Hepatitisهةوكردنى جـةرط ،هـةوكردنى خانـةكانى جـةرط ،جطةرسـؤ ،سـووتانةوةى
جةرط.
هثاتيت سروم :برِوانة" :هثاتيت".
هرثس :برِوانة" :تبخال".
همةطري شناسى /اثيدميولوذى ـ  :Epidemiologyنشتطِة ناسـى ،ئيَثـىديَميؤلـؤيى ،نةخؤ ـى
ناسى ،ثةتاناسى ،در ناسى ،ئاهؤناسى ،لقيَ لة ئازارناسى كة لة نةخؤ ـيطةىل نـِؤ و رِيَطـةى بـةر
ثىَ نرتنيان دةكؤلنيَتةوة.
هموروئيد :برِوانة" :بواسِ".
هموزيطوت ـ  :Hemozygoteهيَمؤزيطؤت ،هيَلكةية كة لة ية رِةنةز يا تِة ثيَ هاتووة.
هيثركلســـرتول ـ  :Hypercholestrolaemiaزيادبوونى/بةرزبوونـــةوةى رِيَـــاةى
كؤليَس ـؤِؤلنى خــويَد ،هايثركؤليَســؤؤليَميا ،زيــادبوونى رِيَــاةى ضــةورى خــويَد ،ضوونةســةرى
رِيَاةى ضةورى خويَد ،بةرزبوونةةى كؤليسؤِؤلنى خويَد ،هايثيَرليَثيديَميا.
هيثوفيز مغزى :برِوانة" :غدّة هيثوفيش".
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هيدروسفال :برِوانة" :هيدروسواىل".
هيدروسفاىل ـ  : Hydrocephalia, Hydrocephalus, Hydrocephalyئاوبةنـدى
ميَش  ،ئاوبةندى سةر ،نِانى بؤرىيةكانى لةى ميَش و ثةتكةدةمار كة دةبيَتة هؤى كؤبوونةوةى
ئة

لةية و نةورةبوونى كةللةسةر.

هيضة :برِوانة" :وبا".
واحد ساختمانى ـ  :Subunitيةكةى قةوارة ،يةكةى ثيَكهاتة ،يةكةى ثيَكهاتةيى.
واكنش :برِوانة" :عكس الامب".
واكنشاهاى مثبات كااذب ا  :False- Positive Reactionsكاردانةوة/ثةرضـةكردارة ئـةريَنىيـة
نارِاستةكان.
واكنشهاى منلى كاذب ا  :False-Negative Reactionsكاردانةوة/ثةرضةكردارة نةريَنىية
نارِاستةكان.
واهب الدم :برِوانة "خون دهندة".
وبا ـ  :Choleraكوليَرا ،ميكرؤبى نةخؤ ى وةبا ،رِة ة رِ انةوة ،ضاوقوولنكة ،درمى رِ انةوة،
ضاوة قوولنآ.
وتر :برِوانة" :زردثى".
وريد :برِوانة" :سياهرط".
وزن خمصوص ـ  :Specific gravityكيَشى تايبةتى ،خةستايى.
وزن ملكوىل :برِوانة" :وزن مولكوىل".
وزن مولكوىل ـ ) :Formola Weight (FWكيَشى نةردةيى ،فؤرِمؤلنى نةردةيى.
والدى :برِوانة" :مادرزادى".
وناق :برِوانة" :خناخ".
ياختة برون ثوش :برِوانة" :سلوراى اثيتليال".
ياختة بيطانةخوار درشت :برِوانة" :ماكروفاي".
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ياختةشناسى ـ  :Cytologyخانةزانى ،دةربارةى ثيَكهاتنى خانة و رِيَطاكانى دابةش بوونى و
فةرمانى بة ةكانى.
اسكار =  :Scar, escharئيسكار ،سكار ،ويَنى بريد ،ويَنى داغ ،بةنرىَ بوونى برينى ثيَست،
سووتكة ،انةيةكى سثى لةيوىية كة لة كؤتايى سارِيَابوونةوةى بريد بة تايبةتى لة ثيَستدا
دةميَنيَتةوة ،ئةو ويَنةى كة دواى ضا بوونةوةى بريد يا سووتاوى و  ...بةجىَ دةميَنىَ ،رِةقيَلنة،
رِةقيَنة ،و كة ،ثةترؤ  ،ثؤؤ  ،ثؤؤ ،ثةترؤ ،بة يَ لة ثيَست بة هؤى برينداربوون ،تاوةنطازى يا
هةر هؤيةكىتر ،نةرمى و رِةنطى سرو تى خؤى نةماوةو و

و رِةخ بؤتةوةو قةلنشاوة ،جىَ زا ،

جىَ بريد.
داغ زخم :برِوانة" :اسكار".
نشان زخم :برِوانة" :اسكار".
جوشطاة :برِوانة" :اسكار".
داغمة :برِوانة" :اسكار".
اثر زخم :برِوانة" :اسكار".
امت =  :Atomگەردنلە ،ئةتؤ .
ملكول =  :Moleculeنةردة ،مولوكول ،ملوكوول ،باووكؤيد بة ى ية ماددة كة خاوةنى
تايبةمتةندي يةكانى ئةو ماددةيةى بىَ ،ئة بة ة ناكانة لة كؤمةلنتة گەرديلةكان ثيَ دىَ.
يرقان ـ  :Jaundicزةردوويى ،زةرت  ،نةخؤ يى زةردوويى ،بةزة  ،زةرؤكى ،يةرةقان،
زةردةيى ،نةخؤ ينيَكة زياتر لة و تانى نةرميَددا سةرهةلَ دةدا ،زةردبوونى نيَوثؤ ى دة و
سثيَنةى ضاو و ثيَست لة ئاكامى بةرزبوونةوةى ئاستى بيلىرِؤب لة خويَد دا.
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